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Tutkielma tarkastelee poliisin julkisuuskuvaa Smash Asem -tapahtuman valossa.
Tutkielmassa selvitetään, mitä tapahtumasta on kirjoitettu poliisin toiminnan kannalta
Helsingin Sanomissa ajalla 10.9. - 30.9.2006. Aineisto on käyty läpi otsikot mukaan
lukien virke virkkeeltä ja niistä on tehty luokittelu myönteinen, kielteinen ja neutraali.
Jutun kokonaisluokitteluun on päädytty sen perusteella, mitä luokittelua on esiintynyt
jutussa eniten.

Tutkimuksen teoriaosassa perehdytään poliisin julkisuuskuvaan ja sen lähikäsitteisiin
kuten mielikuvaan, luottamukseen, maineeseen, palvelukuvaan ja imagoon.
Teoreettinen viitekehys koostuu julkisuuskuvan muodostumisesta sekä sitä ja sen
lähikäsitteitä koskevasta kirjallisuudesta ja tutkimuksista.

Tutkimusaineisto oli valmiina kerättynä Helsingin poliisilaitoksen tiedotuspäällikkö
Juha Hännisen toimesta. Aineistosta oli poimittavissa kaikkiaan 354 kannanottoa, joista
169 oli myönteistä, 156 kielteistä ja 29 neutraalia. Aihetta koskevia juttuja oli kaikkiaan
27, joista myönteisiä juttuja oli 17, kielteisiä 8 ja neutraaleja 2. Myönteisiksi kriteereiksi
on katsottu muun muassa termit ammattitaitoisuus, suunnitelmallisuus, rikosten tai
järjestyshäiriöiden ennalta estäminen jne. Kielteisiksi kriteereiksi on katsottu muun
muassa toimintojen ylimitoitus, sanan- tai mielipiteenvapauden rajoittaminen, kantelut,
poliisin ylilyönti jne. Neutraaliksi kriteeriksi on katsottu sellainen otsikointi tai
kirjoittelu, jossa on todettu jokin fakta ilman varsinaista mielipidettä. Koska
tutkimuksessa on selvitetty millaiseksi poliisin julkisuuskuva muodostui eli
myönteiseksi vai kielteiseksi, ovat neutraalit kannanotot jääneet vähemmälle huomiolle.
Tutkimusaineistoa rikastutettiin ja syvennettiin haastattelemalla asiantuntijoita.
Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkuselta kysyttiin hyvän
journalismin periaatteista tällaisen tapauksen uutisoinnissa. Tapahtumaan nähden
haastateltiin myös kahden ääripään edustajan eli kenttäjohtajana toimineen
apulaispoliisipäällikkö Jari Liukun ja Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus
Pentikäisen näkemyksiä tapahtuman vaikutuksesta poliisin julkisuuskuvaan. Lisäksi
heiltä tiedusteltiin muun muassa toimintamotiiveja.

Tutkimuksen päätulos oli, että poliisin julkisuuskuva kohentui Smash Asem -
tapahtuman myötä. Tuloksena oli myös se, että poliisi sai erityisesti kansalaisilta
tapahtuman hoidosta voittopuolisesti myönteistä palautetta. Tämä näkyi selkeästi
mielipidekirjoituksissa ja lehtiartikkeleissa ilmenevissä kyselytutkimusten tuloksissa.
Aineistosta nousi esille myös ylimmän poliisijohdon ja poliittisen valtiojohdon
saumaton tuki poliisille. Johtopäätös tämän tutkimusaineiston valossa on, että tällainen
yksittäinen tapahtuma ei muuta kovin paljoa poliisista ollutta aikaisempaa käsitystä.
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1. JOHDANTO

Poliisin julkisuuskuvaan liittyvää tutkimusta voidaan pitää mielenkiintoisena ja

tärkeänä. Poliisin voimavarojen, työskentelyolosuhteiden ja työviihtyvyyden kannalta ei

ole yhdentekevää minkälainen julkisuuskuva poliisilla on. Poliisin julkisuuskuva on

merkittävä poliisille itselleen, kansalaisille ja nykyään enenevässä mielessä myös

kansainvälisesti. Myönteinen julkisuuskuva ja kansalaisten luottamus poliisia kohtaan

näkyy ja tuntuu myös ammattikunnan sisällä. Myönteisellä julkisuuskuvalla voidaan

katsoa olevan vaikutusta omaan ammatti-identiteettiin, arvostuksen tunteeseen ja

motivaatioon. Kansalaisten näkökulmasta poliisin myönteinen julkisuuskuva edesauttaa

luonnollisesti luottamuksen ja yhteistyön rakentamista. Myönteisellä julkisuuskuvalla

varustettu poliisi herättää luottamusta ja samalla turvallisuuden tunnetta. Poliisin

julkisuuskuva kansainvälisesti arvioituna on myös tärkeää, koska globaalissa

maailmassa saamme kotimaahamme ulkomaalaisia työntekijöitä, suoranaisia rikollisia

ja turisteja. Millä tasolla turvallisuutta halutaan ylläpitää? Miten poliisi on tehtävänsä

hoitanut? Kuinka paljon poliisitoimintaan halutaan satsata varoja valtion budjetista?

Kuinka paljon on työttömiä poliiseja? Kuinka paljon poliisit syyllistyvät rikoksiin?

Kuinka hyvin poliisi suorittaa esitutkintaa? Kuinka nopeasti poliisipartio tulee paikalle

hälytystilanteissa? Voiko poliisi osoittaa mieltään ja millä tavalla? Miten poliisi

suoriutuu vaativista voimankäyttötilanteista? Miten poliisi hallitsee ja hoitaa

mielenosoitustilanteet? Kysymyssarjoja voisi jatkaa loputtomiin. Kaikilla näillä on

kuitenkin merkitystä poliisin julkisuuskuvan kannalta. Keskeistä poliisin jaksamisen ja

työskentelyolosuhteiden sekä resurssikysymysten kannalta on poliisin julkisuuskuva.

Julkisuuskuvan ollessa kirkas, voidaan paremmin pärjätä neuvoteltaessa esimerkiksi

voimavaroista. Yleisesti ottaen poliisin julkisuukuvan on oltava sellainen, että poliisiin

voidaan luottaa. Näin voidaan toteuttaa myös Poliisilain (7.4.1995/493) 1 §:ssä olevaa

velvoitetta, jonka mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen

turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta

estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
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Länsimaiseen demokratiaan kuuluva vapaan tiedonkulun periaate aiheuttaa erityisesti

poliisin ammatissa paineita pitää yllä myönteistä julkisuuskuvaa. Arkikokemuksemme

perusteella poliisi näkyy joka päivä mediassa. Tiedottaminen ja yhteistyö median kanssa

on niin ikään jokapäiväistä. Poliisin joutuukin kaikessa toiminnassaan huomioimaan

median ja mahdollisen tiedottamistarpeen. Vaativimmissakin tilanteissa poliisi joutuu

”uhraamaan” resursseja tiedottamisasioille varsinaisen poliisitehtävän ohessa1.

Poliisin ammatti on Suomessa arvostettu. Yhtenä osoituksen tästä ovat suuret

hakijamäärät poliisikoulutukseen. Lisäksi poliisin ammatilla on vahvat perinteet ja

historialliset juuret suomalaisessa yhteiskunnassa. Oheisessa taulukossa 1 on

Poliisiammattikorkeakoulun tilastotietoa reilun kymmenen vuoden ajalta hakijamääristä

poliisin peruskoulutukseen.

Taulukko 1 Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeneet viime vuosien aikana.

1 Omana kokemuksena muistan tutkinnanjohtajuuden massarikostutkinnassa, jolloin työpäivän
päätteeksi saattoi kokea sen, että suurin osa energiasta oli kulunut tiedottamiseen ja
keskusteluihin median kanssa. Varsinainen tutkinnanjohtaminen oli jäänyt vähemmälle.
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Smash Asem tapahtuma sai paljon huomiota mediassa. Smash Asem otettiin tämän

tutkimuksen kohteeksi tapauksen ollessa nyky-Suomen oloissa poikkeuksellinen ja

ainutlaatuinen. Vastakkain oli yleinen turvallisuus ja toisaalta ihmisten mielenilmausten

vapaus. Poliisi joutui käyttämään voimakkaita keinoja - kiinniottoja - pystyäkseen

pitämään tilanteen hallinnassa. Kyseinen tapahtuma on valittu tutkimuskohteeksi

osittain siksi, että työskentelin tapahtuma-aikaan Helsingissä silloisessa keskustan

poliisipiirissä2 tutkinnanjohtajana. Toisaalta on mielenkiintoista tutkia mitkä tekijät

vaikuttavat poliisin julkisuuskuvaan. Poliisi sai kyseisen toiminnan johtamisesta kiitosta

ja kritiikkiä.

Oma tutkielmani keskittyy tässä suuren yksittäisen mielenosoitustilanteen kautta

syntyneeseen poliisin mielikuvaan ja julkisuuskuvaan. Yksi mielenkiintoinen kysymys

on se, kuka on asiakas esimerkiksi suurissa mielenosoitustilanteissa. Ovatko

mielenosoittajat vai mahdollisesti ”kohta päätä rikoksen kohteeksi joutuvat tahot”

asiakkaita? Kysymys on varsin aiheellinen, sillä vuonna 2006 syksyllä taiteiden yössä

Helsingissä anarkistimielenosoittajien päästyä kulkemaan vapaasti kaupungilla, oli

seurauksena yli 200 vahingontekoa. Toisaalta Helsingissä samana syksynä järjestetyn

ASEM -huippukokouksen yhteydessä poliisi eristi mielenosoitusjoukon ja esti näin

rikoksia. Lopputuloksena oli kuitenkin yli 60 kantelua poliisista eduskunnan

oikeusasiamiehelle ja poliisin suorittama esitutkinta. Lisäksi keskusrikospoliisi tutki

joihinkin poliiseihin kohdistuvia rikosepäilyjä, jotka syntyivät kiinniottotilanteissa.

Rikosnimikkeinä olivat pahoinpitely ja virka-aseman väärinkäyttäminen. Syytteet

kaatuivat kuitenkin Helsingin käräjäoikeudessa 31.3.2008 annetussa ratkaisussa3.

Mielenosoitustilanteessa olevista syytteessä4 oli kaikkiaan 74 henkilöä, joista 15

vapautettiin kokonaan syytteistä. Suomen Kuvalehden kuvaaja Markus Pentikäisen

katsottiin käräjäoikeuden tuomiossa syyllistyneen niskoitteluun poliisia vastaan, mutta

hänelle ei tuomittu rangaistusta. Helsingin hovioikeus piti voimassa Pentikäisen osalta

käräjäoikeuden ratkaisun5. Korkein oikeus ei 1.9.2009 antamassaan päätöksessä

myöntänyt Pentikäiselle valituslupaa.

2 1.1.2010 alkaen Helsingin poliisilaitoksen Eteläinen poliisipiiri.
3 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet päätöksessään 31.3.2008 NO: 2748 molempien
epäiltyjen henkilöiden ja rikosnimikkeiden osalta.
4 Helsingin käräjäoikeuden tuomio 17.12.2007 NO:R 07/4125.
5 Helsingin hovioikeuden tuomio 30.4.2009 Diaarinro R/ 08/466.
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Median huomion keskipisteessä on usein vastakkaisasetelmat. Tässä tapahtumassa

vastakkaisasetelmia oli runsaasti. Mielenkiintoa aihetta kohtaan herätti laajat

ihmisjoukot, julkkisten mukana olo sekä journalistiikan edustajan joutuminen

poliisitoiminnan kohteeksi. Poliittisen eliitin tuki poliisille oli ymmärrettävää, koska

pienen maan on tärkeä osoittaa maailmalle, että olemme turvallinen ja hyvä

konferenssien ja kokousten järjestämismaa. Tehokas poliisitoiminta on ehto

positiiviselle maakuvalle turvallisena kokouspaikkana. Omana mielenkiinnon kohteena

oli myös se, että journalistiikan edustaja Pentikäinen joutui olemaan kiinniotettuna

useita tunteja, koska ei noudattanut poliisin poistumiskäskyä. Vaikuttaako

journalistiikan edustajaan kohdistuva kiinniotto poliisin julkisuuskuvaan? On

luonnollista, että median edustajaan kohdistuva pakkokeino saa runsaasti huomiota

tiedotusvälineissä. Tässä tutkimuksessa pohditaan myöhemmin poliisin julkisuuskuvaan

vaikuttavia tekijöitä ja sitä mikä vaikutus tällaisella yksittäisellä tapahtumalla on

poliisin julkisuuskuvaan.
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2. TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimusongelmana tässä työssä on se millaiseksi poliisin julkisuuskuva muodostuu

suuren mielenosoituksen yhteydessä. Tähän ongelmaan haetaan vastausta vuonna 2006

syyskuussa olleesta Smash-Asem -mielenosoitustilanteesta. Aineistona käytetään

Helsingin Sanomien kirjoittelua tapahtumasta ja asiantuntijahaastatteluja. Selvitän sitä,

miten Helsingin Sanomissa uutisoitiin tapahtunutta ja teen sen pohjalta analyysin siitä,

millaiseksi poliisin julkisuuskuva tapahtumista muodostui. Valitsin Helsingin Sanomat,

koska se on pääuutislehti Suomessa. Asiantuntijahaastattelun kohteina olivat Helsingin

Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen, tapauksessa kenttäjohtajana

toiminut apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku ja Suomen Kuvalehden valokuvaaja

Markus Pentikäinen. Aula ja Heinonen (2002, 66) ovat teoksessaan käsitelleet mainetta

menestystekijänä. He toteavat, että maine on luottamusta. Toisaalta luottamuksen

rakentaminen ei ole helppoa, vaan siihen vaaditaan jatkuvia hyviä tekoja ja

toimintatapoja. Näin ollen suomalaisen poliisinkin tulee aina ja kaikissa tilanteissa

yrittää parastaan hyvän julkisuuskuvan ylläpitämiseksi. Oma tutkimuskohteeni on

nimenomaan median välittämä kuva Smash Asem -tapahtumasta.

Asiantuntijahaastattelujen avulla pyrin rikastuttamaan aineistoa siten, että siihen saatiin

lisää moniulotteisuutta.

2.1 Teoreettinen viitekehys

Tutkimukseni materiaalina ovat Helsingin Sanomien artikkelit Smash Asem -

mielenosoitustilanteesta. Tutkielmantekoon liittyvän ohjeistuksen, kirjallisuuden ja

koulutuksen valossa sisällönanalyysia voidaan pitää sopivana tutkimusmenetelmänä

julkisuuskuvaa tutkittaessa. Keskeinen ja haastavin tekijä sisällönanalyysissa on ollut

tulkinta, jota aineistoa läpi käydessä on joutunut tekemään. Tulkintaan ei luonnollisesti

ole olemassa mitään muodollisia ohjeita. Yksityisestä yleiseen etenevän tulkintojen

tekemisen yksi apuväline (heuristinen) on nk. fenomenologinen menetelmä.

Yksinkertaistettuna siinä pyritään näkemään tutkittava ilmiö mahdollisimman
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pelkistettynä ilman etukäteisoletuksia ilmiön luonteesta. Fenomenologisessa

menetelmässä edetään yksittäisen ilmiön todetusta havainnoinnista toisiaan seuraavien

tutkimusvaiheiden kautta tilanteeseen, jossa on mahdollista nähdä ilmiöön liittyviä

syvällisempiä merkityksiä. Fenomenologisessa menetelmässä ajatellaankin juuri niin,

että yksityistapaus on esimerkki yleisestä. (Eskola & Suoranta 1998, 145, 146). Vaikka

tässä tutkimusaineostona käytetään vain yhtä mediaa, oletuksen on, että kyseinen media

(HS) edustaa laajasti suomalaisen yhteiskunnan mielipidekirjoa. Tätä yleistä kuvaa

laajennetaan asiantuntijahaastattelujen avulla. Kuviossa 1 esitetään malli siitä, miten

poliisin mielikuva ja julkisuuskuva muodostuvat. Malliin on otettu viitteitä Aulan ja

Heinosen tutkimuksesta (2002, 26 ).

Kuvio 1 Mielikuvan ja julkisuuskuvan muodostuminen.

Kuviosta 1 voidaan nähdä tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Mielikuva ja

julkisuuskuva muodostuvat useasta eri elementistä. Vallitseva ympäristö muovaa

ihmistä yhdessä perintötekijöiden kanssa. Mielikuvat asioista ja ihmisistä muodostuvat

muun muassa lapsuuden ja nuoruuden aikaisista ympäristön käsityksistä ja vaikutteista.

Perhe, hoitopaikka, päiväkoti ja koulu sekä ystäväpiiri ovat keskeisiä ympäristötekijöitä.

Mielikuva ja julkisuuskuva muodostuvat muun muassa aikaisemmista kokemuksista

sekä edellä kuvattujen tahojen kautta eli ympäristöstä. Sitten jossain vaiheessa lapsuutta

               ympäristö

mielikuvat

aikaisemmat
kokemukset

median
välittämä
kuva MAINE

luottamus
vetovoima
POLIISIN
JULKISUUS-
KUVA

hyvämaineinen ja menestyvä poliisi
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ja nuoruutta mediatietoisuuden kasvaessa media alkaa myös muovata mielikuvaa

asioista ja ihmisistä. Ihmiselle syntyy pikku hiljaa maineen käsitys eri tahoista. Ihminen

alkaa kokea luottamusta eri asioita kohtaan. Luottamus instituutioihin kuten poliisiin

syntyy. Poliisi on saavuttanut joko myönteisen tai kielteisen julkisuuskuvan jonkun

ihmisen mielessä. Poliisi tarvitsee hyvää julkisuuskuvaa ja saavuttaakseen sen, poliisi

tekee erilaista pr-työtä eri kohderyhmiin ja pyrkii esiintymään ja esittäytymään eri

tilaisuuksissa. Täytyy syntyä luottamusta ja vetovoimaa. Aihetta koskevat termit ja

käsitteet kytkeytyvät toisiinsa. Poliisin vetovoima saattaa liittyä varsinkin lapsien ja

nuorten kohdalla poliisiautoon, poliisimoottoripyörään, ratsastavaan poliisiin tai poliisin

uniformuun. Poliisin vetovoima on ehkä enemmän institutionaalista kuin tiettyyn

persoonaan sidottua. Toisaalta vetovoima voidaan nähdä yksilötasolla. Esimerkiksi Juha

Miedon henkilökohtainen vetovoima on havaittu liikemaailmassa. Hän on ollut Keskon

”vetonaula” erilaisissa myyntitapahtumissa. Miedon karisma vetää väkeä paikalle6.

Usein se mielikuva, joka on syntynyt, pyrkii vahvistumaan entisestään. Leon Festinger

on tullut tunnetuksi ”kognitiivisen dissonanssin” teoriallaan. Sen mukaan ihmiset

pyrkivät rakentamaan mieleensä ristiriidattoman kokonaisuuden ja suhtautuvat

valikoiden ja torjuvastikin käsityksiinsä huonosti sopivaan informaatioon (Karvonen

1999,153). Tästä voi päätellä, että mielikuva ei välttämättä muutu kovin pienestä

yksittäisestä tekijästä tai tapahtumasta, mikäli siihen ei liity voimakkaita

henkilökohtaisia kokemuksia.

Mielenosoitustilanne ja siihen liittyvät tapahtumat osoittavat sen, että ihminen

itsenäisessä demokraattisessa yhteiskunnassa voi toimia vapaan tahtonsa mukaisesti

jopa irrationaalisesti. Eskola & Suoranta (1998, 148) toteavat, että viime kädessä

ihminen toimii vapaan tahtonsa mukaisesti miten haluaa. Näin tapahtuu siitäkin

huolimatta, että tiettyjen käyttäytymissääntöjen ja normien vuoksi ihmisen

käyttäytymistä voidaan jossain määrin pitää ennustettavissa. Ihminen saattaa rikkoa

erilaisia sääntöjä pelkästään tyytymättömyyttään esimerkiksi vallitsevaa järjestelmää

kohtaan.

Kvalitatiivisen aineistojen analyysitapoja on olemassa melkoisesti ja niitä kehitellään

edelleen. Poikkeavuutta ja hajanaisuutta on kuitenkin eri tieteenaloilla, kuten

6 Aiheesta kirjoitettiin tarkemmin HS:n kuukausiliitteessä 3/2010.
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kirjallisuuden, politiikan ja tiedotuksen tutkimuksessa, uudemmassa (sosiaali-)

psykologiassa tai tieteen sosiologisessa tutkimuksessa. Luonnollisesti analyysitapojen

tuntemus, tai edes aavistus siitä, millaisia mahdollisuuksia analyysin tekemisessä on

olemassa, auttaa eteenpäin oman laadullisen aineiston kanssa. Laadullisen aineiston yksi

rikkaus on nimenomaan erilaisten analysointitapojen runsaudessa. Joka tapauksessa

kvalitatiivisen aineiston alkuvaiheessa joutuu sietämään epätietoisuutta siitä, mitä

aineiston kanssa pitäisi oikeastaan tehdä. Aineiston järjestäminen on oma työvaiheensa.

Perinteisessä sisällön erittelyssä (esim. Eskola 1975b, 104-128; Pietilä 1973) kuvataan

laadullisesti tekstin sisältöä. Tilastollinen sisällön erittely analysoi sitä, mitä tai miten

jostakin aiheesta on kirjoitettu tai puhuttu. Asetettuihin tutkimusongelmiin vastataan

määrällisten mittaustulosten avulla. Mittaus tapahtuu frekvenssi- tai

volyymimittauksena eli lasketaan kuinka monta kertaa jostakin aiheesta tai asiasta on

kirjoitettu tai kuinka usein jotain termiä on käytetty. Yleensä on käytetty

luokitusrunkoa. Eskola & Suoranta (1998, 85) toteavatkin, että sisällön erittely sopii

mainiosti esimerkiksi tutkimukseen, jossa selvitetään mistä mediassa keskustellaan ja

mistä ei.

Omassa tutkimuksessani olen luokitellut kunkin jutun sisällön virke virkkeeltä (mikäli

luokiteltavissa) myönteiseksi, kielteiseksi tai neutraaliksi. Aktiivivaiheen kirjoitteluksi

olen määritellyt 10.9.-30.9.2006, koska tuolloin kirjoittelu oli kiivaimmillaan ja

myöhemmin lehtikirjoittelu koski lähinnä tapahtumiin liittyvää jälkipyykkiä kuten

kanteluita ja rikosprosessin eri vaiheita. Kaiken kaikkiaan Helsingin Sanomissa oli 27

lehtijuttua Smash Asem -mielenosoitustapahtumaan liittyen. Kannanotoiksi todettuja

virkkeitä oli kaikkiaan 354. HS:n aineistossa olen kussakin jutussa tehnyt jaon virke

virkkeeltä M = myönteinen, K = kielteinen ja N = neutraali.

Professori Erkki Karvosen (2005, 4) mukaan hyvästä mielikuvasta, maineesta ja

brändeistä on tullut tärkeitä menestystekijöitä lähes kaikille toimijoille. Karvosen

mukaan vallitsevat mielikuvat vaikuttavat hyvin vahvasti siihen, miten ihmiset

suhtautuvat kohteeseen, olipa tämä poliitikko, työyhteisö, yritys, tuote tai asia.

Positiivinen mielikuva on kuin ruusunpunainen suodatin, joka saa ihmiset tulkitsemaan

tapahtumia suopeasti. Kielteinen mielikuva on puolestaan kuin mustanpuhuva filtteri,

joka ohjaa huomion kiinnittymään vain kohteen varjopuoliin.
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KTV:n viestintäoppaan mukaan julkisuuskuva syntyy organisaation omasta toiminnasta,

viestinnästä ja toimijoista. Mielikuva syntyy, mutta julkisuuskuva tehdään.

Organisaation kannalta on tärkeää tuottaa tunnettuuteen perustuvaa halutunkaltaista

julkisuuskuvaa, joka on samalla totuudenmukainen ja vastaa suuren yleisön mielikuvaa.

(KTV:n viestintäopas, s 14.)

Koska elämme media- ja julkisuusyhteiskunnassa, hyvän maineen ja mielikuvan

voidaan katsoa varmistavan yhteisölle tai yksilölle kunnolliset toimintaedellytykset.

Poliisin hyvä maine ja mielikuva helpottavat ja auttavat kaikkea poliisitoimintaa ja

toimintaedellytysten luomista. Tarvitaan hyvää kansalaisten luottamusta ja tukea, jotta

päättäjät suhtautuisivat myönteisesti poliisitoiminnan kehittämiseen ja resurssien

turvaamiseen.

Entinen poliisiylijohtaja Markku Salminen on todennut esipuheessaan teokseen

Lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön kehittämisen strategiset linjaukset ja

tavoitteet seuraavaa: ”Suomalaisen poliisin vahvuus syntyy siitä, että Suomessa

kansalaiset luottavat poliisiin. Tämän luottamuksen kulmakivenä ovat lahjomattomuus

ja läheisyys. Poliisin on tunnettava kansalaisensa ja kansalaisten poliisinsa. Poliisin on

myös oltava aina tarvittaessa saatavilla ja poliisitoiminnan laadun on oltava tasaista ja

hyvää. Näin kansalaiset voivat kokea poliisin omakseen.”

Luottamus ja rehellisyys ovat sidoksissa toisiinsa. Virkamiehen taholta rehellisyys ja

lahjomattomuus voidaan nähdä pitkälle samoina asioina. Salminen näkee myös

läheisyyden keskeisenä luottamukseen kuuluvana elementtinä. Näin varmasti onkin,

sillä jos kansalaiset eivät tunne poliisia, miten he voivat silloin luottaa siihen. Työn

laadukkuus ja palvelujen saatavuus ovat luonnollisesti veronmaksajien kannalta

keskeisiä tekijöitä. Salminen kommentoi rehellisyydestä ja esimerkillisyydestä myös

HS:n 60-vuotissyntymäpäivähaastattelussa helatorstaina 17.5.2007. Siinä Salminen otti

esimerkiksi poliisin, joka rakennuttaa taloa. Poliisi ei voi ottaa vastaan pimeää urakkaa,

vaikka hinnan edullisuus siihen houkuttelisikin.

Poliisin julkisuuskuva on tärkeä tekijä myös siinä mielessä, että turvallisuuspalvelujen

tarve on noussut voimakkaasti viime vuosina. Poliisikoulun opettaja ylikomisario Martti
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Haapa kertoi vuonna 1993, että jossain seminaarissa oli väläytelty sitäkin

mahdollisuutta, että poliisitehtäviä hoitaisi yksityinen taho. Jotta tällainen kenties

kaukaiselta tuntuva uhkakuva ei toteudu, tulee poliisin hoitaa tehtävänsä hyvin ja

puolueettomasti ja hankittava arvostuksensa sekä luottamuksensa sitä kautta.

Kaupallisina toimijoina ovat muun muassa vartijat, joiden toimiala on laajentunut viime

vuosien aikana. Poliisille kuuluvia tehtäviä on laajentunut yksityisille tahoille

muutenkin. Maaliskuussa 2010 saimme korkeimman oikeuden ratkaisun, jonka mukaan

yksityiset pysäköinninvalvojat saavat toimia Suomessa. Turvallisuusalan haasteet ja

tehtävät kasvavat siinä määrin, että poliisi ei nykyisillä määrillään pysty peittoamaan

koko kenttää. Eikä välttämättä kaikilta osin ole haluakaan. Joka tapauksessa poliisin on

huolehdittava omasta tontista niin hyvin, että luottamus säilyy sisäisen

turvallisuutemme päätoimijana.

Saaren (2001, 15) mukaan kansalaisten parissa on luottamus poliisiin ollut vahvaa.

Vuoden 1996 arvotutkimuksen (Suomen tulevaisuus — taloudesta arvoihin 1997)

mukaan poliisi on kansallisista instituutioistamme luotetuin ja 84 % suomalaisista

luottaa poliisiin joko hyvin tai melko paljon (Virta 1998, 119). Myös nuorten

suhtautuminen poliisiin on melko myönteistä, vaikka poikkeuksiakin ilmenee (Grönfors

& Hirvonen 1990, 35—41). Saari toteaa lisäksi, että kyselytutkimusten esiintuomaa

vahvaa luottamusta poliisiin voidaan kuitenkin arvioida siten, että kyse on vahvoista

mielikuvista. Suurin luotto poliisille löytyy juuri niiden kansalaisten parista, jotka ovat

vähän henkilökohtaisesti tekemisissä poliisin kanssa (Korander 1996, 143). Saaren

tutkimukseen vedoten voidaan todeta, että poliisilla on hyvät edellytykset menestyä

julkisuuskuvan säilyttämisen suhteen. Poliisin tulee avoimesti ja rehellisesti perustella

toimintaansa ja tiedottaa toiminnoistaan asianmukaisesti.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen poliisin julkisuuskuvalla voi olla se merkitys,

että hyvämaineinen poliisi herättää luottamusta ja arvostusta myös koko maata ajatellen

turvallisena ja luotettavana kokous- ja konferenssipaikkana. Tämä tuntuu Helsingin

poliisilaitoksen alueella hyvin konkreettiselta näkökulmalta, koska varsinkin keskustan

alueella tapahtuu monenlaista ja siellä järjestetään hyvin paljon eri kokouksia ja

tapahtumia. Suomalainen poliisi toimii yhä enenevässä määrin myös kansainvälisissä

tehtävissä. Hannu Levänen ja Vesa Yrjölä ovat rauhanturvaajalehden
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lehtikirjoituksessaan7 tuoneet esille suomalaispoliisin monet kasvot maailmalla.

Suomella on kaiken aikaa maailmalla 40-50 siviilipoliisia omissa tehtävissään lähinnä

YK:n alaisina Bosniassa ja Kosovossa, ja sen lisäksi iso määrä normaaleissa

rauhanturva- ja tarkkailijaoperaatioissa, nykyään myös Afganistanissa ja Eritreassa.

Kyseisessä lehtikirjoituksessa poliisiosaston johtaja Kauko Aaltomaa on todennut muun

muassa: …”nyt kun suomalainen poliisi on päässyt maailmalle näyttämään kykynsä,

hän on hyvin kysytty, hän on rehellinen, korruptiosta vapaa, hyvin koulutettu ja

samantyyppinen kuin se pidetty rauhanturvaaja: rauhallinen, harkitseva, tasapuolinen,

pienen maan edustaja, ilman tiettyä poliittista latausta. Poliisin tehtävissä se on myös

valtava etu, kun mennään vieraaseen kulttuuriin ja ruvetaan ihmisiä ohjaamaan siellä.”

Kansainvälistä luottamusta herättävä suomalainen poliisi antaa meille sellaista pääomaa,

jota emme aina välttämättä tiedosta. Se on apu muun muassa kansainvälisessä

rikostorjunnassa, kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä, yhteistoiminnassa

kansainvälisissä kriiseissä jne.

Smash-Asem -mielenosoituksen jälkipyykkiä seurattiin poliisikunnassa tarkkaan.

Ylimmän valtiojohdon tuki poliisia kohtaan huomattiin myös poliisissa. Sekä

Pääministeri Matti Vanhanen että Sisäministeri Kari Rajamäki antoivat julkisen tukensa

poliisien toiminnalle Smash Asemiin liittyen (HS 13.9.2006). Rajamäen mielestä

poliisin toimet olivat perusteltuja, onnistuneita ja suunniteltuja. Pääministeri Vanhanen

puolusti poliisin toimia sillä, että mielenosoittajien hallusta löytyi metallisia tankoja,

pamppuja ja kettinkejä. ”Eivät he selvästikään olleet mihinkään opintokerhoon menossa

vaan aikomuksensa mukaan aiheuttamaan sekasortoa”, Vanhanen totesi. Yleisesti

ottaen poliisitoiminta herätti julkisuudessa laajaa keskustelua puolesta ja vastaan.

Toisaalta ylimmän valtiojohdon tuki poliisille oli ymmärrettävää, koska Suomen edun

mukaisena on pidettävä tehokasta ja rikoksia estävää poliisitoimintaa juuri suurten

huippukokousten yhteydessä. Suurmellakaksi äitynyt mielenosoitus ei välttämättä anna

turvallista kuvaa huippukokouksia isännöivästä valtiosta. Esimerkkinä tähän sopivasta

kansalaismielipiteestä mainittakoon Jorma Kajasteen kirjoitus 12.9.2007 HS:ssa:

”Tällainen suhtautuminen väkivaltaisiksi etukäteen mainostettuihin ja vapaaseen

mielipiteen ilmaisuun kuulumattomiin mielenosoituksiin nostaa Suomen mainetta

ulkomailla avoimena ja hyvän järjestyksen mallidemokratiana.”

7 http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/lehti/4_03/poliisi.htm.

http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/lehti/4_03/poliisi.htm.
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Julkisuuskuvan voidaan katsoa muotoutuvan median kautta, toisaalta kansalaisten sekä

toisaalta poliittisten päättäjien asenteiden ja mielipiteiden kautta. Poliittisten päättäjien

asenteet ja mielipiteet ovat puolestaan sidoksissa tavalla tai toisella kansalaisten

asenteisiin ja mielipiteisiin. Kansalaisten kokiessa voimakkaasti tarvetta turvallisuuden

tunteen lisäämiseksi, poliitikot tuskin puhuvat vaalien alla poliisien määrärahojen

kaventamisen puolesta.

Julkisuuskuvaa muokkaava media tarvitsee jokapäiväisiin julkaisuihin juttuja ja

toisaalta rikoksiin liittyvät jutut kiinnostavat ihmisiä. Median keskeinen piirre tai

ominaisuus on se, että täytyy luoda vastakohtia ja eri näkökulmia. Tämä johtaa

puolestaan siihen, että poikkeavuus ja radikaalit näkemykset saavat ehkä enemmän

painoarvoa kuin millainen painoarvo niillä muuten on todellisuudessa. Toisin sanoen

julkisuuskuvaa murtavat mielikuvat saavat enemmän palstatilaa kuin tavalliset

mielikuvat.

Tiedottaminen on parhaimmillaan luottamukseen perustuvaa toimintaa (Kinnunen 2000,

2). Yhtä lailla voidaan ajatella, että luottamussuhde täytyy olla mediaan. Varsin

merkittävä on myös poliisin tietojen saannin sääntely ja tiedonhankinta, joka kuuluu

poliisin toimialaan. Kielitoimiston sanakirjan mukaan luottamus on tunne tai varmuus

siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai

aiheuta pettymystä. Odotukset ja toiveet poliisiin liittyvät usein sen perustehtävään ja

siinä varsinkaan poliisin ei tulisi pettää luottamustaan. Parlamentaarisen poliisikomitean

kannanottojen mukaan poliisin toiminnan kannalta on välttämätöntä, että se kykenee

ylläpitämään luottamusta (Parlamentaarisen poliisikomitean mietintö 1986:16, 570).

Poliisin tiedottaminen liittyy usein johonkin yleistä järjestystä ja turvallisuutta (YJT)

ylläpitävään seikkaan tai sen uhkaan. Esitutkinnasta tiedottaminen on keskeinen

elementti poliisin tiedottamista. Esitutkinnasta tiedottaminen on asia, jossa erilaiset

oikeusperiaatteet voivat joutua keskinäiseen kilpailutilanteeseen (Helminen-Lehtola-

Virolainen, 2002, 442). Vastakkain ovat usein yleinen ja yksityinen etu.

Julkisuusperiaate demokraattisen yhteiskunnan perustekijänä voi joutua vastakkain

esitutkinnan arkaluonteisten tai muuten haavoittuvien asioiden kanssa. Yksityisyyden

suoja, jutun selvittämiseen liittyvät seikat sekä asian keskeneräisyys voivat mennä
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julkisuusperiaatteen edelle. Esitutkintalain 49,1 §:n mukaan esitutkinnasta on

tiedotettava siten, ettei ketään aiheettomasti saateta epäluulon alaiseksi ja ettei

kenellekään tarpeettomasti aiheuteta vahinkoa tai haittaa. Lisäksi EOA:n antamien

ratkaisujen valossa esitutkintaviranomaisen on noudatettava toiminnassaan asiallisuutta

ja puolueettomuutta.

Poliisiin operatiivisen toimintaan liittyen viestintää ja tiedottamista on käsitelty muun

muassa teoksessa Kenttätoiminnan yleisjohtaminen (Hakala & Penttilä, 2003).

Viestinnästä todetaan, että se on kahden tai useamman ihmisen välistä kommunikaatiota

-teoriassa siis yksinkertaista, mutta käytännössä vaikeaa. Välittäessään asiaa

puhelimella tai poliisiradiolla viestin välittäjä joutuu kuvailemaan asiansa puheen

muodossa. Puhelin tai radio muuttaa viestin sähköiseen muotoon. Nämä tässä kutsutut

sähköisen viestinnän muodot voivat aiheuttaa kommunikoinnissa

ymmärtämisvaikeuksia. Eikä siinä kaikki. Viestiliikenteeseen saattaa tulla myös

häiriöitä, kohinaa, taustameteliä ym. (Hakala & Penttilä 2003, 166.)

Viestin hallittuun kulkuun kannattaa kiinnittää huomiota jo mahdollisuuksien mukaan

etukäteen erilaisten suunnitelmien ja harjoittelun avulla. Clausewitz on lausunut sodan

olemuksesta seuraavaa: ”Suurin osa sodassa saaduista tiedoista on ristiriitaisia, vielä

suurempi osuus on vääriä ja useimmat jotensakin epävarmoja. Tällä perusteella

Clausewitz katsoi, että päätöksenteon tulee perustua näkemykseen, kokemusintuitioon,

rohkeuteen ja päättäväisyyteen.” (Clausewitz 1998) (Hakala & Penttilä 2003, 174.)

Poliisin julkisuuskuva rakentuu useasta eri tekijästä, jota kuviossa 1 on keskeisesti

kuvattu. Julkisuuskuvaan kytkeytyvät siihen kuuluvat lähikäsitteet kuten esimerkiksi

mielikuva, maine ja luottamus. Vallitsevalla ympäristöllä on muovaava vaikutus poliisin

julkisuuskuvaan. Sama vaikutus on myös aikaisemmilla kokemuksilla. Poliisin on

huomioitava toiminnassaan myös median tarpeet huolehtiakseen hyvästä

julkisuuskuvasta. Media kannattaakin nähdä useimmiten mahdollisuutena kuin uhkana.

Tiedottaminen on ja tulee olla keskeinen osa poliisitoimintaa.
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2.2 Tutkimusmetodologia

Tutkimusaineistona oli Helsingin Sanomissa esiintynyt kirjoittelu Smash-Asemista

tapahtuman jälkeen ajalla 10.9. - 30.9.2006, jolloin kirjoittelu oli aktiivisimmillaan.

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä olen analysoinut kirjoitustekstejä muun

muassa kontekstissa myönteinen - kielteinen sekä kirjoituslajien ja otsikointien mukaan.

Aineiston analyysitapana on sisällönerittely. Toisaalta kyseessä on perinteinen

sisällönerittely, koska ainakin osittain kuvaan kvantitatiivisesti tekstien sisältöä.

Toisaalta kyseessä on tilastollinen sisällön erittely, koska analysoin sitä, mitä tai miten

asiasta on kirjoitettu (Eskola & Suoranta 2003, 185). Asetettuun tutkimusongelmaan

vastaan kvantitatiivisten mittaustulosten perusteella.

Aineisto oli valmiiksi hankittuna Helsingin poliisilaitoksen tiedotuspäällikkö Juha

Hännisen toimesta. Kvalitatiivisen tutkimuksen oppaissa (muun muassa Eskola &

Suoranta 2003, 117) todetaan, että monissa tapauksissa saattaisi olla järkevää turvautua

sekundaariaineistoon sen sijaan, että keräisi kokonaan uutta. Ehnroothin (1990, 39)

mukaan näin saattaa säästyä monelta oman aineiston keräämisen tuottamalta tuskalta.

Tässä yhteydessä lainaan usein oikeusprosessin puolelta tuttua käsitettä

prosessiekonomia eli prosessitaloudellisuus. Tässä tutkimuksessa sekundaariaineistona

käytetään ja tarkoitetaan Helsingin Sanomien lehtiartikkeleita tästä tapahtumasta

(Smash Asem). Olen analysoinut aineistoa kirjoituslajeittain, akselilla myönteistä vai

kielteistä sekä otsikkoteemoilla. Kirjoituslajit olivat pääkirjoitus, miksi palsta,

toimittajan kirjoitukset, mielipidekirjoitukset, oikeusoppineiden lausunnot, verkossa

sanottua, muut lehdet ja uutisanalyysi. Otsikoinnit on luokiteltu seuraavasti:

sananvapauteen liittyvät otsikoinnit, poliisin otteisiin liittyvät otsikoinnit, sekä

kanteluihin ja palautteeseen liittyviin otsikoihin. Kaikissa luokitteluissa on koko ajan

mukana myös luokittelu myönteinen, kielteinen ja neutraali. Myönteisiksi kriteereiksi

on katsottu muun muassa termit ammattitaitoisuus, suunnitelmallisuus, rikosten tai

järjestyshäiriöiden ennalta estäminen jne. Kielteisiksi kriteereiksi on katsottu muun

muassa toimintojen ylimitoitus, sanan- tai mielipiteenvapauden rajoittaminen, kantelut,

poliisin ylilyönti jne. Neutraaliksi kriteeriksi on katsottu sellainen otsikointi tai
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kirjoittelu, jossa on todettu jokin fakta ilman varsinaista mielipidettä. Esimerkkinä

mainittakoon Kiasman saarto yllätti anarkistit. Lisäksi olen arvioinut erikseen kohdassa

erillishuomioita kahden oikeusoppineen, mielenosoitusaktiivin, ministerien, ylimmän

poliisijohdon sekä kansanedustajien kannanottoja ja lausuntoja.

Varsinaista tutkimusaineistoa olen täydentänyt primaariaineistolla ottamalla mukaan

Smash Asemissa toimineen kahden ääripään henkilön näkemyksiä tapahtumasta. Olen

haastatellut apulaispoliisipäällikkö Jari Liukkua ja Suomen Kuvalehden valokuvaaja

Markus Pentikäistä. Haastatteluosioiden yhteydessä olen arvioinut heidän lausuntojaan.

Lisäksi olen haastatellut muutamalla sanalla Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja

Janne Virkkusta hyvästä journalistiikasta. Haastateltavat henkilöt ovat suostuneet

siihen, että heidän nimellä olevia lausuntoja käytetään tässä tutkimuksessa.
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3. KÄSITTEET

Määrittelen tässä tutkimuksessa lähikäsitteiden avulla poliisin julkisuuskuvaa. Käsitteet

kytkeytyvät läheisesti toisiinsa.

3.1 Mielikuva

Poliisikuva eli käsitys siitä, miten poliisi toimii, mikä on sen toiminta-organisaatio ja

yhteiskunnallinen rooli, on stereotypia eli kaavamainen suhtautumistapa. Stereotypiat

koostuvat sekä kognitiiivisesta (tiedollisesta) että affektiivisesta (tunteisiin liittyvästä)

komponentista. (Kamppi & Aro 1987.) Kamppi ja Aro ovat tutkineet poliisiin liittyviä

mielikuvia loka-marraskuussa 1986 ja tammikuussa 1987. Tutkimuksen mukaan

poliisiin sijoitetaan voimakkaita tunteita. Kärjistäen voidaan olettaa, että suhtautuminen

poliisiin on yhteydessä siihen, miten yksilö on ratkaissut lapsuudenaikaiset

auktoriteettitraumansa (ns. oidipaalisen kehitystehtävän) (mt. 6). Kamppi ja Aro

toteavat, että tutkimusten perusteella poliisi instituutiona herättää lähes kaikissa

ihmisissä tiedostamattomia syyllisyydentunteita (mt. 7).

Satu Salmi on psykologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan (2006) tehnyt päätelmän,

että poliisin kannattaisi partioida jalkaisin enemmän ja autolla liikkuessaankin jalkautua

useammin. Jalkaisin liikkuvan poliisin imago oli myönteisempi kuin autolla liikkuvan:

tällainen poliisi koettiin läheisemmäksi ja ystävällisemmäksi kuin autolla liikkuva

poliisi.

Mielikuvat, jotka syntyvät aikaisempien kokemusten perusteella ja joihin sisältyy

tietojen lisäksi tunteita, toimivat tärkeinä suodattimina ja kiinnostuksen suuntaajina

tiedonkäsittelyssä. Myös poliisia koskevat mielikuvat ovat ihmisille itselleen tosia ja

suuntaavat suhtautumista poliisiin. Poliisin imago on tärkeä asia, koska tutkimukseen

osallistuneet olivat keskimäärin melko vähän konkreettisesti tekemisissä poliisin kanssa.

Siksi mielikuva poliisista muodostuu helposti yhdenkin kohtaamisen tai pelkän poliisin

näkemisen perusteella. (Salmi Poliisilehdessä 4/2006.)
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Ropen ja Metherin (1987, 16, 28, 32, 33) mukaan mielikuvalla tarkoitetaan ihmisten

kokemusten, tietojen, asenteiden, tunteiden ja uskomusten summaa tarkastelun

kohteesta. Yrityskuva on mielikuva yrityksestä, ja tuotekuva on puolestaan mielikuva

tuotteesta. Mielikuvien muodostuminen tapahtuu nimenomaan käsitteellisen ajattelun

tuloksena. Täten mielikuvien muodostus on juuri ihmiselle ominainen piirre.

Mielikuvien lähtökohtana voivat olla ajatukset, näkemykset ja käsitykset ilman

positiivisia tai negatiivisia tunne-elementtejä. Ilman tunne-elementtiä olevaa mielikuvaa

nimitetään puhtaaksi mielikuvaksi, joka on määriteltävissä seuraavasti: puhdas

mielikuva = ajatus + arvovapaat käsitykset ja näkemykset. Puhdas mielikuva on siis

yhden tai useamman aistikanavan kautta saadun informaation pohjalta luotu käsitys,

joka nähdään ”sielumme silmin”.

Pysyvä mielikuva on ns. syvempi taso puhtaasta mielikuvasta. Tavatessamme henkilön

ensimmäistä kertaa muodostamme hänestä usein ensivaikutelman ja teemme

johtopäätökset hyvin nopeasti. Rope ja Mether (1987, 33) mainitsevat tutkimuksista,

joiden mukaan ensimmäisten 15 - 20 sekuntia ovat ratkaisevia positiivisen tai

negatiivisen käsityksen muodostamiseen henkilöstä. Ensivaikutelman jälkeen aletaan

hakea vahvistusta ensivaikutelman positiivisuudesta tai negatiivisuudesta.

Aiemmat kokemukset, tottumukset, luulot ja tavat vaikuttavat tapaamme ottaa vastaan

meille kohdistetun sanoman. Asennetason liittäminen puhtaaseen mielikuvaan tuo

mukaan tunnetason. Asenne onkin tunteenomainen suhtautuminen asioihin ja

henkilöihin. Rope ja Mether (1987, 34) täsmentävät pysyvän mielikuvan olevan sitä,

että mielikuva on vaikeasti muutettavissa tai se on pitkään kestävä. Seuraava kuvaus

valottaa asiaa: pysyvä mielikuva = puhdas mielikuva + asenne.

Mielikuvat näkyvät ihmisen käyttäytymisessä. Mielikuvat ohjaavat ihmisen

käyttäytymistä, olivat mielikuvat sitten oikeita tai vääriä. Ropen ja Metherin (1987, 35)

mukaan ihmisten maailma, henkilökohtainen totuus asioista ja ihmisistä muodostuvat

mielikuvista ja niihin uskomisesta. Mielikuvaan uskominen on keskeistä, koska tämän

jälkeen pysyvästä mielikuvasta muodostuu vasta ”sisäinen totuus”. Asia voidaan

määritellä seuraavasti: sisäinen totuus = pysyvä mielikuva + usko siihen.

Tässä tutkimuksella mielikuvalla on keskeinen sija sen liittyessä saumattomasti

julkisuuskuvaan. Se on yksi tärkeä elementti julkisuuskuvan muodostumisessa.
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3.2 Luottamus

Käsitteet luottamus ja maine kulkevat eri tutkimuksissa usein käsi kädessä. Jyväskylän

yliopiston tutkimusprojektissa tutkitaan luottamuksen ja maineen kehittymistä

organisaatioissa8. Tutkimushankkeessa analysoidaan luottamuksen ja maineen

vaikutusta organisaatioiden toimintaan pitkällä aikavälillä. Käsitteet luottamus ja maine

ymmärretään hankkeessa sosiaalisen pääoman osina, jotka vaikuttavat merkittävällä

tavalla organisaation tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. Eri tutkimusalojen teoreettisia

lähtökohtia ja metodologiaa yhdistämällä tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää,

kuinka sosiaalinen pääoma muotoutuu organisaatioissa ja kuinka se muuttuu lyhyellä ja

pitkällä aikavälillä. Kyseisen projektin lähtökohtana on, että sosiaalinen pääoma

määräytyy yhteiskunnassa - monen muun tekijän ohella - pitkän historiallisen

kehityksen seurauksena. Projektin tarkoituksena ei kuitenkaan ole ainoastaan tutkia

mennyttä, vaan myös nykyistä ja tavoitteena on myös luoda toimintamalleja

tulevaisuuden organisaatioiden tehokkuuden parantamiseksi.

Vilma Luoma-aho (2005) on yhteisöviestinnän väitöskirjassaan ”Faith-holders as Social

Capital of Finnish Public Organisations” (Luottojoukot – suomalaisten julkisten

organisaatioiden sosiaalista pääomaa) tutkinut suomalaisten julkisten organisaatioiden

sidosryhmäsuhteita. Luoma-ahon mukaan olemme siirtymässä maineyhteiskuntaan,

jossa sosiaalisilla suhteilla ja mielikuvilla on keskeisen tärkeä rooli. Väitöstutkimus

osoitti, että sidosryhmien luottamus oikeuttaa suomalaisten julkisten organisaatioiden

toiminnan. Luoma-ahon (2005) mukaan Suomessa sidosryhmät luottavat

julkisorganisaatioihin niin paljon, että luottamus voidaan tulkita jopa sosiaaliseksi

pääomaksi. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa resursseja, joita organisaatio voi hyödyntää.

Organisaatiotutkimuksen alalla sosiaalisen pääoman käsite on liitetty lähinnä

organisaation sisäisiin suhteisiin. Väitös laajentaa näkökulman myös organisaation

ulkoisiin sidosryhmiin.

8 http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/tutkimus/acprojektit/soca/tutkimusprojektit/ojala.

http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/tutkimus/acprojektit/soca/tutkimusprojektit/ojala.
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Luottamusta me tarvitsemme, totesi toimittaja Antti Blåfieldt9. Poliisi erityisesti

tarvitsee sitä suhteessa kansalaisiin. Toisaalta poliisinkin on voitava terveellä tavalla

luottaa valtaväestöön. Liian epäluuloinen poliisi ei voi rakentaa luottamuksellista

suhdetta asiakkaaseen ja toimia hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan. Luottamus täytyy

olla ainakin osittain molemminpuolista.

3.3 Maine

Pekka Aula ja Saku Mantere (2005, 36) ovat pohtineet maineteoriaa ja organisaation

yleisösuhteita ja ylipäätään sitä mitä maine on. Maine on muun muassa: Arvosteleva

maininta, lausunto, arvostelu, jotakin koskeva tieto, kulkupuhe, huhu, jokaisesta tai

jostakin vallalla oleva käsitys, mielipide ja jopa ”nimi”. Tässä tutkimuksessa voidaan

todeta lehtikirjoitusten perusteella, että edellä luetellut määreet maineesta tulevat hyvin

niissä esiin. Arvosteleva maininta saattoi olla poliisin ylilyönneistä tai esimerkiksi

vallalla oleva käsitys poliisitoiminnan oikeellisuudesta. Yhtälailla mielenosoittajien

toiminnasta lausuttiin mielipiteitä yleisönosaston kirjoituksissa. Edelleen Aula ja

Mantere toteavat, että maine on jotain, mistä puhutaan ja kerrotaan (”kerrottuna

leviävä”). Maineen ytimessä on se, mitä jostain sanotaan, mainitaan. Lisäksi maineeseen

liittyy kohteestaan jonkinlainen arviointi, joka voi olla hyvä tai huono (”the regard,

favorable or not”) ja joka erottaa kohteen toisesta vastaavasta (”distinction”). Maine on

olemassa yleisössä (”toisten keskuudessa vallalla oleva käsitys”), yleisöä nimitetään

sitten katsojiksi, sidosryhmiksi, intressiryhmiksi tai muiksi. Viestinnän termein

sanottuna maine on vastaanottajakeskeinen ilmiö. Se ei synny kohteessaan, vaan

kohdetta tarkastelevien ja siitä tulkintoja tekevien ”korvien välissä”. (Aula & Heinonen

2002.)

Aula ja Mantere (2005) ovat vielä eritelleet sen, mitä on hyvä maine. Heidän mukaansa

maineen rakentumiseen liittyy aina sidosryhmien tekemää arviointia, organisaation ja

sidosryhmien (yleisöjen) välinen vuorovaikutus, yleisösuhde. On olemassa kolme

näkökulmaa ja tapaa, joilla voi käsitteellistää maineen. Näin saadaan eri näkemykset,

mitä maine on ja mistä se muodostuu. Yhteistä näille kaikille on ryhmäsidonnaisuus.

9 HS 11.11.2007.
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Kyseessä olevat kolme näkökulmaa ovat suhteiden näkökulma, emootioiden näkökulma

ja tulkintojen näkökulma.

Hyvä maine on myös yritysmaailmassa menestyvän liiketoiminnan elinehto. Jorma

Ollila on lausunut Nokiasta seuraavaa: ”Nokia on yksi maailman arvostetuimpia

tuotemerkkejä, joten hyvä maine on meille elintärkeä: se auttaa meitä säilyttämään

työntekijöiden, sijoittajien, operaattoreiden ja kuluttajien arvostuksen.” Ollila kytkee

samaan yhteyteen myös vastuullisen liiketoiminnan: ”Vastuullinen liiketoiminta on

Nokian kannalta järkevää. Se auttaa meitä luomaan kestävän tuotteiden elinkaaren,

kestäviä työsuhteita ja hyvän yritysmaineen - ja sitä kautta tavoittelemaan kestävää

taloudellista kasvua.” (Jorma Ollila, www.nokia.fi 26/10/03). Ollilan toteamat ovat

muotoiltavissa yhtälailla poliisin puolelle esimerkiksi näin: Suomalainen poliisi on yksi

maailman parhaista sisäisen turvallisuuden toimijoista, jolla on kysyntää myös

kansainvälisissä tehtävissä nyt ja tulevaisuudessa. Hyvämaineinen poliisi on elinehto

Suomelle. Se auttaa siinä, että Suomea pidetään turvallisena maana, jonne kannattaa

tulla töihin, kokouksiin tai vaikkapa lomalle. Maine auttaa poliisia säilyttämään

kansalaisten arvostuksen, luottamuksen ja hyvän julkisuuskuvan. Myös poliisin on

muistettava vastuunsa yhteiskunnallisen toimijana. Vastuullinen poliisitoiminta antaa

jatkuvuutta sisäisen turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

3.4 Palvelukuva

Julkisen palvelun kuva kertoo siitä, millaisena palvelun käyttäjät sen näkevät ja

kokevat. Maija-Leena Setälän (1998) tutkimuksessa on kerätty kansalaisten ja julkisen

hallinnon palveluksessa olevien mielikuvia eri toiminnoista ja palveluyksiköistä.

Setälän (1998) mukaan palvelukuva muodostuu odotuksista, kokemuksista ja

perinteistä. Mielikuvissa kutoutuvat yhteen yhtä hyvin syvälle juurtuneet ennakkoluulot

ja aikansa eläneet käsitykset kuin osuvat nykytoiminnan kuvaukset. Kuvissa nivoutuu

se, mitä olemme nähneet, toisilta ja uutisista kuulleet tai lukeneet, omakohtaiset

kokemukset ja se mitä ko. asiasta ylipäätään ajattelemme, miten siihen asennoidumme.

http://www.nokia.fi/
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Julkista palvelua luonnehditaan järjestelmänä hitaasti muuttuvaksi ja hallinnollisissa

perinteissään sitkeästi pitäytyväksi. Tällainen perinne muodostaa väistämättä yhden

julkisen palvelun kuvan rakennusosan yhdessä omakohtaisten kokemusten ja

palveluodotuksia suuntaavan viestinnän kanssa. (Setälä 1998, 9.)

Palvelukuvan parantaminen on Setälän tutkimuksen yksi näkökulma. Julkisen palvelun

palvelukykyisyyden parantamisen yhteydessä puhutaan virastomaisen

toimintakulttuurin muutoksesta palvelukulttuuriksi. Nykysuomen sanakirjan mukaan

”virastomainen” on joustamatonta asioiden käsittelyä ja hallintoelimen kankeaa

toimintaa. Palveleminen määritellään niin, että palkattuna tai vapaaehtoisesti auttaa

jotakin, toimii apulaisena, noudattaa jonkun tahtoa tai käskyä, on avuksi ja hyödyksi tai

tekee jollekin palveluksia. (Setälä 1998, 79.)

Palvelukuva on hyvin läheinen julkisuuskuvan kanssa. Kyseessä on kaiken kaikkiaan

käsitys tai mielikuva organisaatiosta tai instituutiosta. Tähän muodostuvaan käsitykseen

tai mielikuvaan vaikuttavat useat eri tekijät. Palvelukuvan kautta poliisi voi myös

peilata omaa toimintaansa yhtenä valtion orgaanina. Poliisi voi osaltaan olla

rakentamassa byrokraattisena pidettyä valtionhallintoa entistä palveluhenkisempään

suuntaan. Palveluhenkinen ja kansalaisten tarpeet huomioiva poliisi lisää myönteistä

julkisuuskuvaa.

3.5 Imago

Poliisin julkisuuskuvaan liittyy keskeisesti myös imagon käsite. Julkisuuskuvassa

pyritään luonnollisesti myönteiseen vaikutelmaan vastaanottajassa. Samalla tavalla

imagolla tarkoitetaan kuvaa tai vaikutelmaa ja useimmiten nimenomaan myönteisessä

mielessä. Wikipedian mukaan imago tarkoittaa "kuvaa". Imagolla tarkoitetaan henkilön

tai yrityksen itsestään antamaa - useimmiten myönteistä - kuvaa tai vaikutelmaa.

Toisaalta imago viittaa myös henkilöä tai yritystä havainnoivien ihmisten näistä

muodostamaan mielikuvaan. Imagon synonyymina on käytetty myös sanaparia

"julkinen kuva" (public image). Imagosta on kyse myös monissa yhdyssanoissa:

"yrityskuva" (corporate image), "tuotekuva" (product image),"maakuva" (country
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image), "kuntakuva", "palvelukuva", "matkailukuva" jne. Imagon käsitteellä kuvataan

samantapaisia ilmiöitä kuin brändin (brand) tai maineen (reputation) käsitteillä, vaikka

erojakin näillä on.

MOT-sanakirjan mukaan englanninkielisellä image-sanalla on seuraavat käännökset: 1)

kuva, veistokuva, 2) (optinen) kuva, 3) heijastuskuva, peilikuva, 4) mielikuva,

muistikuva, 5) käsitys, näkemys, 6) imago, julkisuuskuva, 7) kuvitelma ja 8) kielikuva,

metafora.

Karvosen (1999, 44) mukaan organisaation henkilökunnan käsityksiä voidaan nimittää

sisäiseksi imagoksi ja vastaavasti ulkopuolisten käsityksiä ulkoiseksi imagoksi. Tärkeää

on kiinnittää huomiota yhteisön sisäisen imagon muotoutumiseen, koska se vaikuttaa

hyvän hengen ja tyytyväisyyden syntymiseen. Karvosen mukaan sisäinen imago näkyy

ulos ja muuttuu ulkoiseksi imagoksi. Karvonen viittaa Ropen ja Metherin (1987, 146)

toteamukseen, jonka mukaan sisäinen kuva on ulkoisen kuvan perusta.

Aulan ja Heinosen (2002, 49) mukaan imagolle voidaan löytää lukemattomia joko

täysin erilaisia tai ainakin erivivahteisia määritelmiä. He viittavat professori Jaakko

Lehtosen seuraavaan toteamukseen: ”Imagolla tarkoitetaan sitä käsitystä, joka

asiakkaalla (ja ei asiakkaalla) on yrityksestä, ja sen kilpailijoista, sen tuotteista tai

palveluista, niiden laadusta sekä yrityksen muista asiakkaista. Imago on kokonaisuus,

joka muodostuu kokemuksista, oletuksista, tiedoista ja vaikutelmista. Joskus imagolla

tarkoitetaan myös sitä kuvaa, jonka henkilö tai organisaatio pyrkii tietoisesti itsestään

antamaan.” Aula ja Heinonen (2002, 50) toteavat vielä imagosta, että se on

sidosryhmien, ei yrityksen ominaisuus. Se ei synny organisaatiossa vaan vastaanottajien

mielissä: organisaation imago on se, millaiseksi sidosryhmät sen havaitsevat. Imago on

dynaaminen ja muuttuu koko ajan. Imago on lähellä maineen käsitettä. Poliisin

julkisuuskuvan kannalta myös imago on tärkeä. Vaikka imagon käsite on ehkä tutumpi

liike-elämän puolelta, kuulee siitä toisinaan silti puhuttavan arvioitaessa poliisia.

Poliisin on toiminnassaan luotava vastaanottajien eli kansalaisten silmissä sellainen

imago, että luottamus säilyy. Tässä tutkimuksessa voidaan puhua yhtälailla siitä,

millainen imago poliisille muodostui Smash Asem -tapahtumien valossa. Näin ollen

tämäkin käsite liittyy muiden lähikäsitteiden kanssa keskeisesti poliisin

julkisuuskuvaan.
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3.6 Poliisin julkisuuskuva

Tässä tutkimuksessa poliisin julkisuuskuvalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka

ihmisille muodostuu poliisista. Poliisin julkisuuskuvalla on läheinen yhteys edellä

kuvattuihin lähikäsitteisiin. Poliisin julkisuuskuva voidaan määritellä niiden avulla.

Toisaalta peilaan poliisin julkisuuskuvaa siihen, miten poliisista on kirjoitettu Smash

Asem -tapahtuman myötä.  Kysymyksenä voidaan asettaa myös se, onko Smash Asemin

kaltaisella yksittäisellä tapahtumalla vaikutusta ihmisten jo olemassa olevaan

julkisuuskuvaan poliisista. Mielikuva kytkeytyy poliisin julkisuuskuvaan

stereotyyppisesti; se on kaavamainen suhtautumistapa. Mielikuvan ollessa Kampin ja

Aron (1987) tutkimuksen mukaisesti voimakkaasti tunnesidonnainen, muodostuu se

helposti joko positiiviseksi tai negatiiviseksi. Poliisin myönteistä julkisuuskuvaa on jo

vuosia yritetty parantaa ja pitää yllä kohdistamalla huomio erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Koululuokassa tai päiväkodissa esiintyvä poliisi voi murtaa mahdollisen kielteisen

lapsuudenaikaisen auktoriteettitrauman, johon Kamppi ja Aro viittaavat. Salmen

mukaan puolestaan jalkaisin liikkuvan poliisin imago tai julkisuuskuva on

myönteisempi kuin autolla liikkuvan. Kasvollinen poliisi tuo kaiketi turvallisuutta ja

positiivista julkisuuskuvaa.

Keskimäärin ihmisillä saattaa olla aika vähän elämänsä aikana poliisikokemuksia. Joku

on saattanut saada elämänsä aikana yhdet ylinopeussakot, toinen on voinut joutua

kerran elämässään kuulusteluun jne. Henkilökohtaisten poliisikokemusten ollessa

vähäisiä, muodostuu käsitys poliisista helposti näiden yksittäisten tapausten perusteella.

Myös sukulais- tai tuttavapiirissä olevat poliisit ovat saattaneet muovata mielikuvaa tai

julkisuuskuvaa poliisista. Poliisikoulutuksessa on tärkeää korostaa poliisin hyvää

käytöstä kaikissa tilanteissa. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Seppo Kolehmainen

totesi aiheellisesti syntymäpäivähaastattelussaan seuraavasti: ”Korostan sitä, että

suomalainen luottaa poliisiin ja jokainen meistä siihen osaltaan vaikuttaa. Poliisi on

palveluammatissa. Pitää osata käyttäytyä joka tilanteessa, mihin kuuluvat

peruskohteliaisuudet, pukeutuminen ja ihmisarvon kunnioittaminen, oli se asiakas sitten

tehnyt mitä vain.” Tällaiset terveiset Kolehmaisella on Poliisiammattikorkeakoulussa
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aloittaville uusille kursseille10. Tyly kohtelu ja epäasiallinen käytös jäävät varmasti

ihmisten mieliin. Toisaalta myös hyvä kohtelu muistetaan. Jokainen yksittäinen poliisi

vaikuttaa ja voi vaikuttaa julkisuuskuvaan.

Sosiaalisen pääoman keskeiset palaset ovat maine ja luottamus. Tässä mielessä poliisilla

voidaan katsoa olevan runsaasti sosiaalista pääomaa11. Edellä mainitun Jyväskylän

yliopiston tutkimushankkeessa on selvitetty luottamuksen ja maineen vaikutusta

organisaation toimintaan pitkällä aikavälillä. Näillä voidaan katsoa olevan merkittävä

perusta tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. Toisaalta tuloksellinen ja tehokas poliisi

nauttii puolestaan helpommin luottamusta kansalaisten silmissä ja julkisuuskuva pysyy

hyvänä. Tuloksellisuudessa ja tehokkuudessa ei saa kuitenkaan polkea ihmisoikeuksia.

Tehokkuus ja ihmisoikeudet ovatkin jatkuvasti harkintaa käyttävän poliisin

vaakakupeissa. Harkintakykyinen ja laaja-alaisesti asioita pohtiva poliisi yhteistyössä

kollegoiden kanssa löytää parhaat toimintamallit kuhunkin tilanteeseen.

Ihmisoikeuksien kunnioitus kytkeytyy aikalailla oikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi

poliisin arvoista yksi on oikeudenmukaisuus.

Toimittaja Antti Blåfield kirjoitti 11.11.2007 Helsingin Sanomissa luottamuksesta.

Kirjoitus oli melko pian Jokelan koulusurmien jälkeen. Kirjoitus oli otsakkeelle

”Luottamusta me tarvitsemme”. Luottamuksen puute aiheuttaa ongelmia kaikissa

ihmisten välisissä tilanteissa. Toisaalta hyvä luottamus on kaiken yhteistyön kulmakivi.

Poliisiammattikorkeakoulun päällystökurssin pääsykoehaastattelussa kysyttiin, mikä on

tärkein tekijä esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa. Oikea vastaus on luonnollisesti

luottamus. Inhimillisen toiminnan päämäärien saavuttamiseen tarvitaan luottamusta.

Myös menestyvä poliisi tarvitsee luottamusta. Hyvä julkisuuskuva on mahdottomuus

ilman hyvää luottamusta. Poliisitoiminnassa on huomattu useita kertoja, että vaikeissa

operatiivisissa tilanteissa ensiarvoisen tärkeää on saada rakennettua riittävä luottamus

kohdehenkilön kanssa12.

10 HS 27.helmikuuta 2010.
11 Muun muassa turvallisuustutkimukset Turvallinen Suomi 2006 ja Turvallinen Suomi 2009.
12 Omana kokemuksena on työskentely 1990-luvun alussa poliisin ulkomaalaistehtävissä
Vantaan poliisissa. Esimerkiksi Afrikasta tulleilla turvapaikan hakijoilla saattoi olla hyvin
ennakkoluuloinen asenne ja luottamuksen puute suomalaista poliisia kohtaan. Tämä selvisi
keskusteluissa, jotka tulivat esille ulkomaalaisen asiakkaan kanssa. Heidän kotimaan poliisi
saattoi olla korruptoitunut ja väkivaltainen ja sana poliisi saattoi jo herättää kielteisen reaktion
heissä. Teoksessaan Hakala ja Penttilä (2003) puhuvat operatiivisissa tilanteissa
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Aula ja Heinonen (2002) toteavat, että maine on vastaanottajakeskeinen ilmiö. Heidän

mukaan maine syntyy kohdetta tarkastelevien ja siitä tulkintoja tekevien ihmisten

”korvien välissä”. Tässä tutkimuksessa on nimenomaan selvitetty sitä kuvaa HS:n

aineiston valossa, mikä Smash-Asem -tapahtumasta syntyi. Kirjoittajat eivät olleet

varsinaisia kohdehenkilöitä poliisin näkökulmasta yksittäisiä poikkeuksia lukuun

ottamatta. Tutkimuksessa selvitettiin kyseisen aineiston valossa sitä ihmisten ”korvien

välissä” syntynyttä poliisin julkisuuskuvaa, joka heille tapahtumasta muodostui. Aula ja

Mantere (2005) puhuvat yleisösuhteesta. Keskeistä on se, millainen maine ja

julkisuuskuva poliisilla on suuren yleisön silmissä. Aulan ja Mantereen mukaan on

olemassa tapa, joilla voi käsitteellistää maineen; suhteiden näkökulma, emootioiden

näkökulma ja tulkintojen näkökulma. Tässä tutkimuksessa voidaan havaita nämä

elementit. Suhteiden osalta voidaan kysyä millaiseksi muodostui vahvojen

mellakkapoliisirivistöjen ja mielenosoitusjoukon suhde. Emootioiden näkökulmasta

voidaan kysyä millaisen emootion ja tunnetilan muodostavat vahvat ja massiiviset

poliisijoukot suhteessa mielenosoitusjoukossa ja toisaalta paikalla seuraavissa ihmisissä.

Tulkintojen näkökulmasta voidaan nostaa esille rikosoikeudellinen tulkinta

mielenosoitusjoukon väkivaltaisuudesta tai rauhanomaisesta mielenilmauksesta ja

sanomasta. Toisaalta voidaan tulkita ja arvioida poliisitoiminnan onnistuneisuutta ja

toimintaa kaiken kaikkiaan kyseisessä tilanteessa.

Poliisin ollessa palveluammatti, se on samalla osa julkisen palvelun kuvaa.

Palvelukuvan parantaminen on Setälän (1998) tutkimuksen yksi keskeinen näkökulma.

Poliisi on osaltaan pyrkinyt parantamaan julkisuuskuvaansa muun muassa sähköisen

asioinnin13kautta. Poliisi haluaa viestittää, että se on nykyaikainen ja palvelualtis.

Smash Asemin kaltaisissa suurissa mielenosoitustilanteissa poliisi haluaa olla

yhteistyökykyinen ja sopia mielellään etukäteen järjestäjien kanssa pelisäännöt selviksi.

Poliisin velvollisuutena ja haluna on ottaa huomioon vapaan demokraattisen

yhteiskunnan tuomat ihmisoikeudet, joihin kuuluu keskeisesti mielenilmausten vapaus.

Ammattitaitoinen ja ylilyöntejä välttävä poliisi pitää yllä hyvää julkisuuskuvaa

tällaisissakin tilanteissa.

neuvotteluyhteyden tärkeydestä. Neuvottelun kautta rakennetaan luottamusta, jotta päästään
hyvään lopputulokseen.
13 Tämä ilmenee muun muassa turvallisuustutkimuksessa 2009, jonka nimi on Suomi -
Euroopan turvallisin maa.
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Karvosen (1999) mukaan organisaation sisäinen ja ulkoinen imago ovat sidoksissa

toisiinsa. Näin ollen organisaatio, joka keskittyy vain ulkokuoren kiillotukseen, ei voi

menestyä. Kaiken perusta on organisaation sisäisen imagon muotoutumisessa, koska se

vaikuttaa muun muassa työilmapiiriin. Karvosen mukaan sisäinen imago huomataan ja

se muuttuu ulkoiseksi imagoksi. Tyytyväinen henkilöstö on kaiken a ja o. Johtamisessa

ja esimiestyössä siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sisäisesti riitainen

organisaatio näkyy myös helposti ulospäin ja merkittävän organisaation ollessa kyseessä

se saa myös aikaan paljon huomiota mediassa14.

14 Mainittakoon yleisesti esimerkiksi median raportointi Suomen evankelisluterilaisen kirkon
ristiriidoista naispappeusasioissa, Helsingin huumepoliisin rikosprosessiin johtaneista syistä
sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sydänlääkäreiden välisistä konflikteista
muutama vuosi sitten.
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4. POLIISIN JULKISUUSKUVAAN LIITTYVÄT
TUTKIMUKSET

Anne Alvesalo ja Pekka Santtila (2004) ovat tutkimuksessaan ”Pahat pojat -elokuva ja

rikollisuus” tutkineet elokuvan katsomisen vaikutusta rikoksen tekemiseen. Vaikka aihe

ei suoranaisesti liitykään poliisin julkisuuskuvaan, on tutkimuksessa tuotu keskeisesti

esille median vaikutus rikosmielikuvan syntymiseen. Lisäksi tutkimuksesta saa

arvokasta näkökulmaa mielikuvien syntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Julkisuuskuva

on hyvin pitkälle mielikuvista rakentunut tekijä.

Kari Saari (2001) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan poliisin julkisuuskuvaa

suhteessa vuoden 1998 Mustavihreisiin päiviin Tampereella. Gradun aihe Poliisi

pamputtaa, aate elää ja toimittajat raportoivat kuvaa hyvin mielenosoituksiin liittyvää

tilannetta, jota ihmiset voivat sitten median kautta seurata. Poliisi hoitaa tehtäväänsä

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaajana, mielenosoittajat toimivat aatteensa ja

motiiviensa pohjalta ja media työstää raportteja omasta näkökulmastaan. Tutkimukseni

kohteena olevassa Smash Asemissa oli hyvin pitkälle samoja elementtejä; tiukahko

poliisitoiminta, mielenosoittajien toiminta ja heidän taustalla oleva mahdollinen aate

sekä toimittajien kirjoittelu.

Poliisin ylijohdon julkaisusarjassa Turvallinen Suomi 2006 todetaan, että kansalaiset

arvioivat poliisin onnistuneen tehtäviensä hoitamisessa hyvin. Kansalaisarvio oli

parantunut verrattuna vuoteen 2003, jolloin vastaava kysely tehtiin viimeksi. Parhaiten

poliisin arvioitiin onnistuneen lupa-asioiden ja kiireellisten hälytystehtävien

hoitamisessa sekä väkivaltarikosten selvittämisessä. (Kuvailulehti). Toisaalta

tutkimuksesta kävi selkeästi ilmi, että poliisipalveluja kaivataan. Seuraavilla asioilla oli

yhteys toisiinsa; huoli katuväkivallasta ja poliisipalvelujen heikkeneminen. Niistä

vastaajista, jotka olivat poliisipalvelujen heikkenemisestä melko tai erittäin huolissaan,

jopa 63 prosenttia heistä oli samalla melko tai erittäin huolissaan katuväkivallasta.

Tämä ilmenee myös toisinpäin. Niistä vastaajista, joita poliisipalvelujen heikkeneminen

ei huolestuttanut lainkaan, vain kuusi prosenttia oli melko tai erittäin huolissaan

katuväkivallasta. (mt. 25). On siis havaittavissa, että vain luotettavan ja hyvän
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poliisitoiminnan palveluja kaivataan. Toisaalta niiden puute koetaan uhkana ainakin

katuväkivallan suhteen.

Vaikka poliisi on onnistunut aiempaa paremmin, kehitettävääkin on. Heikkoutena on

koettu tiedottaminen ja rikosten ennalta estäminen. Tutkimuksessa todetaankin, että

poliisin on syytä kiinnittää tiedottamiseen entistä enemmän huomiota, ja kehittää

tiedottamista nykyistä avoimemmaksi ja suunnitelmalliseksi. Rikosten ennalta

ehkäisemiseksi on tehtävä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

(mt. 49.)

Helsingissä akuuteista rikostilanteista tiedottaminen kuuluu päivystävälle komisariolle.

Esitutkintalaki puolestaan linjaa rikoksesta tiedottamisen ensisijaisesti

tutkinnanjohtajalle. Päivystävä komisario joutuukin pohtimaan ensi vaiheen

tiedottamisessa sitä, ettei vaaranna lausunnoillaan esitutkintaa. Poliisipäällystö joutuu

usein olemaan kieli keskellä suuta huomioiden demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvan

avoimuuden ja toisaalta varmistaakseen esitutkinnan turvaamisen ja tutkintarauhan.

Henkilökohtaisena kokemuksena on, että Helsingissä poliisin tiedottaminen ja toisaalta

yhteistyö toimittajien kanssa sujuu melko hyvässä yhteistyössä. Esimerkiksi vuosia

tutkinnanjohtajana toimiminen tekee toimittajakunnan tutuksi ja päinvastoin. Sama

pätee päivystävien komisarioiden tehtävässä. Esimiesten rooli on tärkeää

tiedottamiskulttuurin luomisessa. Se millaisen tiedottamiskulttuurin esimerkiksi

tutkintayksikön johtaja haluaa linjata, vaikuttaa varmasti yksittäisen tutkinnanjohtajan

tiedottamiseen. Keskustelin kerran erään kokeneen rikostoimittajan kanssa ja hän oli

pannut merkille sen, että eräässä tutkintayksikössä tiedottaminen oli muuttunut

niukemmaksi ja huonompaan suuntaan tutkintayksikön johtajan vaihduttua. Hyvässä

yhteistyössä tapahtuva tiedottaminen ja sopiva luottamuksellisuus poliisin ja toimittajan

välillä on parantamassa poliisin julkisuuskuvaa.

Poliisi menestyi edelleen vuoden 2009 kansallisessa turvallisuuskyselyssä (Suomi -

Euroopan turvallisin maa). Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä ja

kokemuksia turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä huolestuneisuutta

rikoksista ja mahdollisia rikoskokemuksia. Tutkimukseen vastasi yli 40.000 kansalaista

vastausprosentin ollessa 41. Kansalaisten turvallisuustunne on heikentynyt vuodesta

2006 muutaman prosentin. Yksi syy on, että aiempaa suurempi osa kansalaisista on



32

joutunut väkivallan uhriksi. Vastaajista hieman yli seitsemän prosenttia ilmoitti

joutuneensa väkivallan kohteeksi kolmen vuoden aikana. Väkilukuun suhteutettuna

tämä tarkoittaa, että noin 280 000 kansalaista on joutunut väkivallan kohteeksi tai

uhriksi kolmen vuoden aikana. Lähes joka viides 20-24 vuotiaista miehistä oli kokenut

väkivaltaa kolmen vuoden aikana. Poliisin sähköisiä palveluita pidettiin tärkeinä;

erityisesti rikosilmoituksen tekemistä internetin kautta ja sähköistä ajanvarausta.

Nuorison keskuudessa etenkin alle 20-vuoiaiden joukossa pidettiin tärkeänä

mahdollisuutta keskustella poliisin kanssa internetin keskustelupalstoilla15.

Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipidettä myös siitä, miten he arvioivat

poliisin onnistuneen tehtäviensä hoitamisessa. Tutkimus osoitti, että poliisi oli

onnistunut kokonaisuudessaan tehtävissään yhtä hyvin kuin vuonna 2006. Kansalaisten

mielestä poliisi onnistui aiempaa paremmin selvittämään rikoksia, mutta poliisin

liikenne- ja muun valvonnan koetaan hieman heikentyneen. Kansalaisten mielestä

poliisi onnistui selvästi aiempaa heikommin lupapalvelujen hoitamisessa. Puolet

vastaajista antoi kuitenkin lupapalveluista poliisille arvosanaksi 9-10. Lupa-asioiden

määrä on lisääntynyt samalla kun henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Tästä on

aiheutunut ruuhkaa lupakanslioissa.

Poliisin julkisuuskuvan kannalta on tärkeää, että mitään poliisitoiminnan osa-aluetta ei

laiminlyödä. Tavallisen kansalaisen kannalta se, että joutuu jonottamaan pitkään

lupakansliassa, aiheuttaa helposti kielteistä mielikuvaa ja ärtymystä. Sen tietää jokainen

omasta kokemuksestaan. Henkilöstön ystävällinen käytös, ahkeruus ja pyrkimys hyvään

palveluun heijastuvat ja näkyvät kuitenkin ulospäin. Sama voidaan todeta

asioidessamme esimerkiksi pankissa keskellä päivää. Jonotus ärsyttää, mutta

henkilöstön ystävällinen käytös ja ammattitaitoisuus jättävät asioinnista hyvän maun.

Sähköinen ajanvaraus on merkittävä askel parempaan suuntaan palveluhenkisyydessä.

Markku Heiskanen ja Outi Roivainen ovat tutkimuksessaan tutkineet helsinkiläisten

kokemuksia turvallisuudesta ja poliisin palvelukyvystä. Empiirisessä tutkimuksessa

selvitettiin kyselyllä rikoksen uhreille Helsingin poliisin palvelukykyä. Tutkimuksessa

15 Helsingin poliisin Eteläisessä poliisipiirissä on syyskuusta 2008 alkaen toiminut internetin
yhteisöpalveluissa ylikonstaapeli Marko Forss, joka on saanut runsaasti mediassa myönteistä
julkisuutta. Toiminta on laajentunut jo poliiseista kolmen hengen ryhmäksi. Forssin ilmoituksen
mukaan vastaavaan toimintaan on lähdetty ja ollaan lähdössä jo muuallakin Suomen
poliisilaitoksissa.
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todetaan muun muassa, että asiakastyytyväisyys muovaa poliisin julkisuuskuvaa.

(Heiskanen & Roivainen 2005, s 121). Asiakastyytyväisyys liittyy konkreettisesti

poliisin julkisuuskuvaan ja antaa toisaalta tutkimukselle viitekehystä.

Liikkuvan poliisin imagon tutkimuksessa on pureuduttu imagon ja mielikuvan

syntytekijöihin. Jarmo Puustinen toteaa tutkimuksessaan (Puustinen 2006, s 9), että

ihmisillä on ollut mielikuvia ja käsityksiä asioista kautta historian. Puustisen mukaan eri

kulttuureissa yhdistävänä tekijänä on ollut kautta aikojen positiivisen vaikutelman

antaminen omasta itsestään tai siihen pyrkiminen.

Poliisin tiedottamiseen arkipäivän rikoksissa on pureuduttu Samppa Holopaisen

tutkimuksessa (2005). Omalla hyvällä tiedottamisella voidaan vaikuttaa poliisin

julkisuuskuvaan. Holopaisen tutkielmasta käy ilmi, että tiedottamiseen vaikuttavat useat

tekijät. Tutkielmassa todetaan muun muassa, että poliisin tiedottamiseen vaikuttavat

keskeisesti toimittajien yhteydenotot tutkinnanjohtajiin sekä poliisien ja toimittajien

hyvät ja luottamukselliset suhteet. Avoimella, rehdillä ja aktiivisella tiedottamisella

suurissa yleisötilaisuuksissa voidaan vaikuttaa positiivisesti julkisuuskuvan

syntymiseen. Saman voidaan olettaa koskevan myös muita tiedottamistilanteita

unohtamatta virkavelvollisuuksiin liittyviä salassa pidettäviä asioita.

Poliisilaitoksen ulkoista tiedottamista koskevassa tutkimuksessa (Kinnunen 2000, s 25)

todetaan, että ulkoisen mielikuvan rakentaminen on pitkällinen prosessi, joka vaatii

suunnitelmallisuutta ja erilaisia keinoja tiedottamisesta ja tempauksista

markkinointiviestintään. Viestinnän laiminlyönti tai sen huono hoito voi vahingoittaa

organisaation omaa julkisuuskuvaa ja heikentää näin toimintaedellytyksiään ja kykyään.

Usein ennalta tiedossa olevissa poliisioperaatioissa on nimetty tietty henkilö, joka

vastaa tiedottamisesta. Hyvin järjestetty tiedottaminen antaa luotettavan ja

ammattitaitoisen kuvan poliisin toiminnasta ja tapahtumien kulusta.

Professori Jukka Routamaa ja yliassistentti Jukka Vesalainen ovat tutkineet SM:n

poliisiosaston julkaisussaan (Routamaa & Vesalainen 1994) Vaasan poliisia ja poliisin

vaikuttavuutta vaasalaisten mielikuvissa. Tutkimus on kohdistunut pääosiltaan

paikallispoliisin vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimuksessa poliisin vaikuttavuus on

jaettu kahtaalle: 1) yleinen mielipide poliisin yhteiskunnallisen (yhteiskunnallinen
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vaikuttavuus) tavoitteen saavuttamisesta ja 2) mielipiteet ja mielikuvat poliisin

noudattamien keinojen (asiakasvaikuttavuus) käytöstä. Tutkimuksessa todetaan, että

poliisityötä ja sen tuloksellisuutta voidaan tarkastella 1) poliisin omien tilastojen ym.

valossa, 2) erilaisten turvallisuustutkimusten valossa ja 3) yleisön (asiakkaan)

mielikuvien valossa. Routamaan ja Vesalaisen tutkimuksesta kävi ilmi myös se, että

poliisin omat käsitykset omasta toiminnastaan olivat hieman positiivisempia kuin

vaasalaisten yleensä. Lisäksi sidosryhmien käsitykset poliisin toiminnasta olivat aika

lähellä poliisin omia käsityksiä. Mielipiteenä tai käsityksenä edellä mainittuun

tutkimukseen liittyen on se, että mielikuvan ja julkisuuskuvan syntyminen on hyvin

keskeinen tekijä poliisin arvostuksen ja luotettavuuskysymysten kannalta.

4.1 Maineen tutkimuksesta

Maine ja maineen tutkimus ovat kiehtoneet erityisesti yritysmaailman asiantuntijoita ja

tutkijoita. Aula ja Heinonen (2002, 14) kertovat ihmisten valinnoista maineen

perusteella ostaessaan palveluita. Tapausesimerkeissä puhutaan hyvämaineisesta

kirvesmiehestä ja kakluunimiehestä. Palvelun ostaja tekee lopullisen valinnan maineen

perusteella. Kun ihmisillä ei ole omakohtaista kokemusta päätöksensä kohteista, he

tekevät valintansa mitä suurimmassa määrin toisten ihmisten suositusten ja kuulemiensa

tarinoiden eli kohteen maineen perusteella.

Poliisipalvelujen puolella ei voida tehdä valintaa maineen perusteella. Vai voiko?

Suomessa on yksi ja sama poliisi, jolta pyydetään apua akuuteissa tilanteissa

hätäkeskuksen kautta ja tutkinta-asioissa paikallispoliisilta. Käytännössä ihmiset

pyytävät apua usein myös tutun poliisin kautta, kun haluavat, että homma hoituu

jouhevasti tai tarvitaan muuten konsultaatioapua. Näkisin näissä tapauksissa motiivit

kuitenkin enemmän hyvän palvelun varmistamiseksi tutun kautta ja mahdollisen

byrokratian ohittamiseksi.

Maineen kannalta yrityksiä ja julkishallinnon yhteisöjä yhdistää tänä päivänä

läpinäkyvyys. Sekä julkiset että yksityiset organisaatiot on alistettu uudelle perustavaa

laatua olevalle oletukselle: toiminnan on oltava julkista. Aula ja Heinonen (2002, 17 –
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18) puhuvat lähinnä yritysorganisaatioista, mutta julkishallinnon puolella

avoimuusperiaate on kirjattuna jopa normitasolle. Toisaalta on nähtävissä, että

avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamus kulkevat käsi kädessä.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelmat ja toisaalta yritysmaailman alati kiristynyt

kilpailutilanne on ajanut siihen, että molemmilla puolilla on työskenneltävä vahvoissa

vuorovaikutussuhteissa eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on voimaa. Ilman riittävän

hyvää yhteistyötä on turha kuvitella hyviä tuloksia.

Erkki Karvonen toteaa kirjassaan Elämää mielikuvayhteiskunnassa: ”Maine on tärkeä

seikka jokaiselle henkilölle ja organisaatiolle. Yritysten, yhdistysten, laitosten,

järjestöjen ja puolueiden menestys riippuu paljolti siitä millainen maine niillä on:

millaisia käsityksiä, mielikuvia ihmisillä niistä on. Samoin yksittäiset poliitikot,

taiteilijat, ammatinharjoittajat ja työtekijät ovat riippuvaisia maineestaan. Ei ole

myöskään samantekevää miten ihmiset ajattelevat jostakin oppilaitoksesta, jostakin

ammatista, jostakin kunnasta tai maasta.” Aula ja Heinonen ovat myös nostaneet

Karvosen kirjasta kyseisen kohdan esille. He korostavat mielikuvien talouden

näkökulmasta maineen ratkaisevaa merkitystä.

Mainetta on käsitelty kirjallisuudessa lukuisina lähes samaa tarkoittavina termeinä,

kuten brändin lisäarvona, asiakasuskollisuutena tai imagona. Aula ja Heinonen toteavat

vielä, että maine on yhtäältä mielikuvia. Me muodostamme käsityksen jostain

yrityksestä, organisaatiosta tai instituutiosta. Toisaalta maine on aina toimintaa ja niistä

syntyneitä kokemuksia. Maineen rakentamisen ja hankkimisen eteen voi tehdä

aktiivisesti asioita oikein ja toisaalta oikeita asioita. Tärkeää on, että osaa kertoa asioista

oikein. Organisaation tulee aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan sitä koskeviin mielikuviin

paitsi teoilla myös kaikella viestinnällään. Hyvänä ohjeena on, että kuitenkin oma pesä

on ensin saatava kuntoon. (Aula & Heinonen, 2002, 35-37.)
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4.2 Poliisibarometri

Poliisibarometritutkimusraportteja on toteutettu vuosina 1999, 2001, 2003, 2005, 2007

ja 2009. Viimeisimmän julkistettavan Poliisibarometrin erityisteemana oli aiempien

vuosien tavoin 15-74 -vuotiaiden suomalaisten arvioita ja käsityksiä turvallisuudesta,

poliisin palveluista, poliisitoiminnasta ja siinä onnistumisessa. Vuoden 2007

poliisibarometritutkimuksessa kartoitettiin samalla vastaajien arvomaailmaa

moniarvoisessa yhteiskunnassa. Arvotutkimuksen avulla on haettu uusia näkökulmia

kansalaisten tavoittamiseen, viestintään ja poliisin valistustoimintaan. Poliisi voi

vaikuttaa oman toiminnan kehitykseen ja tulevaisuuteen sekä kansalaisten näkemyksiin

omasta toiminnastaan johdonmukaisella ja määrätietoisella suunnittelulla, tehokkaalla

ennaltaehkäisevällä toiminnalla sekä aktiivisella verkostoitumisella muiden

yhteiskunnan toimijoiden kuten sosiaaliviranomaisten, koulujen, rajan, tullin ja

oikeuslaitoksen kanssa.

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että luottamus poliisiin on säilynyt vahvana. Poliisi

on edelleen lähiyhteisön keskeinen turvallisuustoimija ja -tuottaja ja se on onnistunut

tehtävissään vähintään yhtä hyvin kuin ennen. Vastaajien havainnot tukevat poliisin

tavoitteita sen omasta toiminnastaan. Palveluperiaate on yksi keskeisimmistä poliisin

arvoista ja sen tärkein mittari on asiakastyytyväisyys.

Poliisitoiminnan on oltava kaikissa muodoissaan uskottavaa ja luotettavaa. Väitteet

näitä vastaan on otettava vakavasti. Epäillyt väärinkäytökset on selvitettävä ja

virheelliset käsitykset on korjattava. Tässä työssä ovat tukena poliisin uudet arvot, joista

keskeisin on oikeudenmukaisuus. Poliisin on oltava jatkuvasti luotettava, lahjomaton ja

tasapuolinen, jotta se tulevaisuudessakin ansaitsisi ihmisten luottamuksen.

Rikostorjunnassa ja lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa tärkeimpinä toimijoina

pidetään poliisia sekä palo- ja pelastustointa. Poliisin rooli koetaan yhtä tärkeänä kuin

aiempina vuosina 2001, 2003 ja 2005. Palo- ja pelastustoimen tärkeys on korostunut

aikaisemmista vuosista. Puolustusvoimien tärkeys on aikaisempia vuosia vähäisempää.
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Eri turvallisuustahot kokonaisuudessaan ovat keskimäärin tärkeämpiä naisille, 50 vuotta

täyttäneille ja eläkeläisille. Vapaaehtoistoiminta, kirkko ja seurakunnat,

Rajavartiolaitos, tulli ja koulut nähdään vähemmän tärkeinä rikostorjunnassa ja

turvallisuuden parantamisessa alle 25-vuotiaiden joukossa kuin tätä vanhemmissa

ikäryhmissä.

4.3 Laatubarometri

Poliisipalveluiden laatua on tutkittu myös Valtiovarainministeriön Taloustutkimuksella

teettämässä palvelubarometrissä viimeksi vuonna 2008. Tämän tutkimuksen tavoitteena

oli selvittää kahdeksan julkisen palvelun laatua näitä palveluja käyttävien henkilöiden ja

kotitalouksien keskuudessa, sekä selvittää näitä palveluita käyttämättömien (ei ole

käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana) mielikuvia palveluista. Julkisten palvelujen

laatua on tutkittu vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Poliisin lisäksi tutkittavina kohteina

olivat kunnallinen päiväkoti, peruskoulu, kunnallinen kirjasto, terveyskeskuksen

ajanvarauskäynti, terveyskeskuksen päivystyskäynti, verotoimisto ja taajamien

ulkopuoliset tiet.

Omaan yhteydenottoon liittyvät palvelut

Poliisia koskevassa tutkimuksessa selvitettiin omaan yhteydenottoon liittyneitä

palveluita, käsityksiä poliisin toiminnasta yleensä ja oman asuinympäristön

turvallisuutta.

Poliisia koskevat käsitykset ovat pysyneet pääosin vuoden 2006 tasolla. Toiminnan

huolellisuus ja virheettömyys saa edellisvuotta heikompia arvioita. Taulukossa 2 näkyy

poliisia koskevia käsityksiä numeroin arvosteltuna omaan yhteydenottoon liittyen ajalla

2003-2007.
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2003 2004 2005 2006 2007

Poliisin puolueettomuus

asian hoidossa
8,73 8,64 8,73 8,82 8,75

Poliisin käyttäytyminen

vastaajaa kohtaan
8,70 8,58 8,60 8,74 8,75

Poliisin antamien tietojen ja

ohjeiden selkeys ja

ymmärrettävyys

8,55 8,54 8,58 8,59 8,62

Toiminnan huolellisuus ja

virheettömyys, myös

toimistohenkilökunta

8,45 8,42 8,48 8,59 8,49

Poliisin tai muun virkailijan

ammattitaito
8,35 8,29 8,37 8,46 8,42

Poliisin antamien tietojen

riittävyys
8,39 8,37 8,41 8,45 8,40

Poliisin suhtautuminen

vastaajan asian

hoitamiseen

8,31 8,22 8,41 8,40 8,42

Poliisin toimipisteen sijainti 8,02 7,95 8,08 8,11 8,13

Asian hoitamisen nopeus 7,90 7,87 8,11 8,03 7,98

Taulukko 2 Poliisia koskevat käsitykset numeroin arvosteltuna omaan yhteydenottoon

liittyen 2003-2007 (Valtiovarainministeriö. Julkisten palveluiden laatubarometri 2007, 47).

Asian hoitamisen nopeus saa pääkaupunkiseudulla asuvilta keskimääräistä

heikomman tuloksen.

Käsitykset poliisin toiminnasta yleisellä tasolla

Poliisi ei saa juurikaan kiitettäviä arvosanoja toiminnastaan erilaisten asioiden

hoitamisessa ja selvittämisessä lukuun ottamatta toimistopalveluihin liittyvien asioiden

hoitoa. Arvosanojen keskiarvot vaihtelevat lupa-asioihin liittyvien toimistopalvelujen

keskiarvosta 8,2 autovarkauksien selvittämisen keskiarvoon 7,1. Tulokset ovat vuoden

2006 tasolla.
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2003 2004 2005 2006 2007

Poliisin toimistopalvelut erilaisten lupien

myöntämisessä

8,18 8,21 8,27 8,24 8,20

Liikennevalvonta 7,53 7,59 7,65 7,67 7,68

Kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen 7,60 7,69 7,76 7,68 7,64

Kotiväkivaltaan puuttuminen 7,49 7,55 7,66 7,60 7,60

Väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta 7,39 7,51 7,56 7,54 7,52

Päihtyneiden huostaanotto 7,39 7,43 7,55 7,42 7,47

Huumerikosten selvittäminen ja paljastaminen 7,22 7,30 7,38 7,49 7,42

Poliisin partiointi 7,30 7,33 7,43 7,47 7,41

Asuntomurtojen selvittäminen 6.99 7,15 7,21 7,28 7,31

Talousrikosten selvittäminen 6,96 7,04 7,09 7,16 7,14

Autovarkauksien selvittäminen 6,68 6,89 6,95 7,03 7,07

Taulukko 3 Poliisin toimintaa koskevat käsitykset numeroin arvosteltuna yleisellä tasolla

2003-2007 (Valtiovarainministeriö. Julkisten palveluiden laatubarometri 2007, 50).

Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat muita kriittisempiä poliisin toimistopalveluihin

erilaisten lupien myöntämisessä.

Oman asuinympäristön turvallisuus

Poliisipalveluihin liittyen haastateltavia pyydettiin antamaan kouluarvosana (4-10) siitä,

miten turvalliseksi he kokevat oman asuinympäristönsä. Kiitettäväksi (arvosana

kymmenen tai yhdeksän), asuinalueensa turvallisuuden koki 63 %. Hyvän arvosanan

(kahdeksan) antoi 27 %, tyydyttävän arvosanan (seitsemän) antoi 7 % ja välttävän tai

heikon kolme prosenttia. Keskiarvo oli 8,7. Kokemus asuinympäristön turvallisuudesta

on pysynyt vuosittain hyvin samanlaisena vaihteluvälin ollessa numeroin arvosteltuna

8,57 ja 8,69 välillä. Pääkaupunkiseudulla asuinympäristö koetaan turvattomimmaksi.
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2003 2004 2005 2006 2007

Asuinympäristön koettu turvallisuus 8,57 858 8,69 8,61 8,67

Taulukko 4 Kokemukset asuinympäristön koetetusta turvallisuudesta numeroin

arvosteltuna 2003-2007 (Valtiovarainministeriö. Julkisten palveluiden laatubarometri

2007, 53).

Samaa asiaa on havainnollistettu pylväsdiagrammin muodossa kuviossa 2.

8,5

8,55

8,6

8,65

8,7

2003 2004 2005 2006 2007

Asuinympäristön koettu
turvallisuus

Kuvio 2 Asuinympäristön koettu turvallisuus numeroin arvosteltuna 2003-2007.

Laatubarometrin tutkimustulosten valossa kansalaiset kokevat turvallisuuden Suomessa

hyväksi. Poliisin on julkisuuskuvaansa ajatellen huolehdittava erityisesti kansalaisten

turvallisuustunteen säilymisestä erilaisissa tilanteissa. Poliisin suunnitelmat ja

toimintastrategiat tulee laatia siten, että turvallisuus ja siitä huolehtiminen pysyy

tärkeimpänä elementtinä.

4.3 Muita julkisuuskuvaan liittyviä tutkimuksia

Mäntsälän kunta on tutkinut tai tutkituttanut julkisuuskuvaansa lehdistön valossa

marraskuusta 2000 toukokuuhun 2001. Tutkimuksen pääongelmaksi muodostui se

millainen on Mäntsälän kunnan julkisuuskuva. Pienempinä kysymyksinä ovat:

- Miten Mäntsälän kunta näkyy julkisuudessa?

- Mitkä aiheet ovat nostaneet Mäntsälän lehtien palstoille?

- Millaisen kuvan media antaa Mäntsälän kunnasta?

- Millä sävyllä Mäntsälän kunnasta kirjoitetaan?
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Edellä mainituista tutkimuskysymyksistä saa pohjaa ja näkökulmaa myös tälle

tutkimukselle.

Marja-Leena Setälä on tutkinut julkisen palvelun kuvaa (1988). Setälän tutkimus- tai

kehittämishankkeen näkökulma on hyvin palvelukeskeinen. Palvelukeskeisyys on

luonnollinen näkökulma veronmaksajien kannalta. Setälän tutkimuksesta käy ilmi, että

silloiset valtiolliset organisaatiot (1988, s 26) ovat olleet yleisvaikutelmaltaan kankeita,

vaikeaselkoisia, virkaintoisia ja järjestelmältään vanhahtavia. Setälän tutkimuksen

ollessa samalla kehittämishanke, on tutkitun tiedon valossa haluttu parantaa julkisten

palveluiden tasoa ja mielikuvaa. Teoksen alussa (s 9) todetaan, että kuva muodostuu

odotuksista, kokemuksista ja perinteistä.

Tunnettu viestinnän asiantuntija Osmo A. Wiio toteaa, että ihmisten suhtautuminen

muiden ihmisten vaikutukseen määräytyy suuresti hänen asenteittensa perusteella (Wiio

1997, 25). Asenteen todetaan olevan opittu ominaisuus. Asenne voi olla sekä tiedollista

että tunnesisältöä. Se voi olla myös myönteinen tai kielteinen. Asenteet ovat yleensä

varsin kiinteitä ja niitä on vaikea muuttaa. Mielipiteet eivät puolestaan ole niin kiinteitä

kuin asenteet, joita voitaisiinkin pitää jäykistyneinä mielipiteinä. Mielipiteitä voidaan

muuttaa, jos saadaan uutta tietoa, joka aiheuttaa mielipiteen tarkistuksen. Sen sijaan

asenneta ei helposti muuteta edes uuden tiedon vuoksi; mieluummin uusi tieto tulkitaan

entisen asenteen mukaisesti.

Matti Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu kansalaisvaikuttamisen

politiikkaohjelma. Tähän liittyen asetettiin Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta

15.4.2004 - 31.12.2005 väliseksi ajaksi. Toimikunnan tehtäväksi määriteltiin: 1) tehdä

selvitys julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta, 2) edistää kansalais- ja

järjestötoiminnan tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta, mukaan lukien

järjestötoiminnan sukupolvenvaihdos, 3) tehdä esityksiä kansalaisjärjestöjen

säädöspohjan ajanmukaistamiseksi ja hallinnollisten toimintaedellytysten

parantamiseksi, 4) selvittää erityisesti nuorten uutta tapaa toimia ja järjestäytyä sekä

erilaisten toimintayhteisöjen muodostumista, 5) kehittää vaikuttamistaitoja yhteistyössä

vapaan sivistystyön kanssa, 6) parantaa kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan
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mahdollisuuksia ja 7) selvittää kansalaisjärjestöjen roolia ja mahdollisuuksia osana

lasten ja nuorten demokratiakasvatusta.

Tehtäväluetteloa pohtiessa tulee mieleen demokraattisen yhteiskunnan tavoitetila, jossa

aktiiviset kansalaiset voivat osallistua ja ilmaista itseään. Järjestäytyneen yhteiskunnan

kannalta toimintojen tulee olla kuitenkin hallittuja eikä yhteiskuntarauha saa liioin

vaarantua. Toimikunnan yhteenvedossa (s 13) on maininta aktiivisten kansalaisten ja

päättäjien pohdinnoista ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja demokraattisen

yhteiskuntajärjestelmän legitiimisyyden varmistamiseksi. Edelleen todetaan, että

kansalaistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia ihmisten toiminnalle, osallistumiselle ja

vaikuttamiselle ja synnyttää ihmiselle tärkeän osallisuuden tunteen ja kokemuksen.

Turvallisuuden koulutusseminaarissa keväällä 2007 toimittaja Markku Lehtola luennoi

aiheesta ”Mikä turvallisuudessa kiinnostaa”. Lehtolan luentoaineistosta käy ilmi, että

medialle kaikkein käyttökelpoisinta ”turvallisuutta” on turvallisuuden puute eli

turvattomuus. Riskit, uhat, vaarat ja pelot kuuluvat median jokapäiväiseen leipään.

Ilman niitä media ei tule ravituksi. Ilman niitä ei tule kylläiseksi yleisökään, joka

käyttää mediaa muun muassa varmistaakseen, ovatko uhat ja vaarat varmasti turvallisen

etäällä. Turvallisuus kiinnostaa mediaa, mutta aika valikoivasti. (ss 1,3). Median

(etenkin lehdistön) täytyy myydä itseään.

4.4 Ulkomaisia tutkimuksia

Ruotsin Göteborgissa oli kesäkuussa 2001 EU-puheenjohtajuuden myötä Göteborgin

mielenosoitukset, jotka kehittyivät mellakoiksi. Göteborgin mellakoiksi kehittyneet

tapahtumat synnyttivät tutkimuksia mielenosoittajien ja poliisin näkökulmista.

Tutkimusten valossa voidaan todeta, että Göteborgin tapahtumat ovat muuttaneet

asennetta poliiseja ja mielenosoittajia kohtaan. Tapahtumat vaikuttivat tutkimusten

mukaan myös käsityksiin demokratian pelisäännöistä. Median rooli oli keskeinen myös

Göteborgin tapahtumissa. Tapahtumia seurattiin aktiivisesti ja niistä raportoitiin

päivittäin. Aikaisemmat ruotsalaistutkimukset (Duck & Mullin, 1995; Gunther &

Mundy, 1993; Gunther & Thorson, 1992) osoittavat myös sen, kuinka sisällöltään

negatiiviset mediasisällöt ovat tehokkaampia kuin positiiviset mediasisällöt. Näissä
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tutkimuksissa tutkittiin muun muassa kuinka mielenosoittajat, poliisit ja poliitikot

esiintyivät lehdistössä.

David D. Perlmutter (2000) on suorittanut havainnointitutkimusta ollessaan mukana

katupartioissa poliisin mukana St. Louis Parkissa. Perlmutter on useilla valokuvilla

kuvannut eri poliisitilanteita, joissa hän on ollut tutkijana läsnä. Tällainen

havainnointitutkimus antaa arvokasta tietoa poliisin työstä ulkopuolisille. Ympäristölle

välittyvä kuva poliisitilanteista voi olla erilainen kuin se, miten poliisi on tehtävänsä

joutunut oikeasti suorittamaan. Lisäksi tähän tutkimusaiheeseen liittyen Rob C. Mawby

on tutkinut vuosina 1994 - 1995 Englannissa South Yorkshire Policessa poliisin imagoa

ja sen rakentamista.



44

5. SMASH ASEM -TAPAHTUMA

Tapahtuma sai runsaasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Oman mielenkiintonsa herätti

se, että mielenosoittajien joukossa oli monenlaista väkeä. Joukossa oli väkivaltaisilla

välineillä varustautuneita henkilöitä, toimittajia ja muun muassa silloinen helsinkiläinen

kunnallispoliitikko nykyisin myös kansanedustaja Paavo Arhinmäki16. Vaikka

hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa pureudutaan sinällään

keskeisiin asioihin, ei Smash Asem -tapahtumat ainutlaatuisuudellaan välttämättä kerro

yhteiskunnan laiminlyönneistä kansalaisvaikuttamisen saralla. Toisaalta

mielenosoittajien yksi sanoma oli ihmisoikeuskysymysten puute Asem -kokousten

asialistoilta. Vastaavasti voidaan ihmetellä mielenosoittajien varustautumista

väkivaltaisilla välineillä.

Tutkimuskohteena oleva tapahtuma

Wikipedian mukaan Smash Asem -tapahtuma oli helsinkiläisten anarkistien lauantaiksi

9. syyskuuta 2006 koolle kutsuma "mielenosoitus Aasian ja Euroopan maiden

huippukokousta (ASEM) vastaan". Mielenosoitus ei kuitenkaan ehtinyt edes alkaa, sillä

noin 200 mellakkapoliisia apunaan rajavartiolaitos ja satoja muita poliiseja saartoi

kaikki taidemuseo Kiasman edessä olleet, jolloin piirityksen sisään jäi useiksi tunneiksi

myös sivullisia. Mielenosoitusta varten paikalle saapuneita oli järjestäjien mukaan noin

300, mutta tiedotusvälineissä on esiintynyt myös huomattavasti pienempiä arvioita.

Poliisin videolta laskema määrä saarrosta poistuneista on yli 500 henkilöä.

Mielenosoituksen kotisivuilla tapahtumaa kutsuttiin poliisien mielenosoitukseksi.

Lievää levottomuutta alkoi esiintyä väkijoukossa piirityksen jälkeen, ja poliisi otti

Kiasman edestä ja lähistöltä illan aikana kiinni yhteensä 136 ihmistä epäiltyinä

"virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, väkivaltaisen mellakan johtamisesta ja

mellakoinnista." Pidätettyjen joukossa oli muun muassa kaksi kaupunginvaltuutettua ja

Suomen Kuvalehden lehtikuvaaja. Poliisi perusteli saartoa Suojelupoliisilta saamillaan

16 Arhinmäki sanoi itse Ilta-Sanomien lehtijutussa 12.09.2007, että hän oli paikalla vain
kuvaamassa.
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ennakkotiedoilla, joiden mukaan kyseessä ei olisi ollut mielenosoitus vaan suunniteltu

mellakka, sekä sillä, ettei järjestäjiin saatu toivotunlaista neuvotteluyhteyttä.

Tiedotusvälineet olivat kiinnostuneet Smash Aemista jo ennen lauantaita, joten

mielenosoituspaikalle oli kerääntynyt runsaasti toimittajia. Tilanteen muututtua

mielenkiintoiseksi paikalta raportoitiin suorana valtakunnallisilla tv-kanavilla ja uutisia

tarjoavilla sivustoilla internetissä. Smash Asem oli lauantain pääuutinen ja suomalaisten

tiedotusvälineiden keskeisimpiä puheenaiheita useamman päivän ajan.

Suomen valtiojohto kiitteli poliisin toimintaa, mutta poliisi sai osakseen myös

voimakasta kritiikkiä, jota on herättänyt varsinkin sivullisten kohtelu. Eduskunnan

oikeusasiamiehelle tehtiin poliisin toimista yli 50 kantelua17, mitä on luonnehdittu

erittäin poikkeukselliseksi. Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisun mukaan

poliisi menetteli osin lainvastaisesti Smash Asem -mielenosoituksen yhteydessä.

Helsingin poliisi ilmoitti puolestaan helmikuussa 2007 epäilevänsä 86 Smash Asemissa

kiinniotettua rikoksista. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun mukaan syytteessä oli

kaikkiaan 74 henkilöä. Syytteet vastasivat poliisin epäilyjä ja vaihtelevat yksittäisestä

ampuma-aserikoksesta, useasta väkivaltaisesta mellakasta ja virkamiehen

väkivaltaisesta vastustamisesta lievempiin kuten haitantekoon virkamiehelle, laittomaan

naamioitumiseen ja niskoitteluun poliisia vastaan. Joulukuussa Helsingin käräjäoikeus

tuomitsi 22 vastaajaa väkivaltaisuuksista sakkoihin tai enimmillään puolen vuoden

ehdollisiin rangaistuksiin ja 36 vastaajaa lievemmistä rikoksista sakkoihin. Tuomittujen

joukossa oli muun muassa entinen vihreiden kansanedustaja Ville Komsi ja Suomen

Kuvalehden valokuvaaja Markus

Pentikäinen.(http://fi.wikipedia.org/wiki/Smash_Asem#cite_note-0.)

Poliisi laittoi tiedotusvälineille useita tiedotteita Smash Asem -tapahtumaista jo

lauantai-illasta 9.9.2006 alkaen. Mielenosoittajat kokoontuivat Kiasman edustalle

alkuillasta noin klo 17.30. Poliisi ilmoitti osallistujille heti tilaisuuden alettua, että

poliisi ei tule sallimaan mielenosoituksen siirtymistä pois Kiasman alueelta. Paikalla oli

tuolloin noin 300 mielenosoittajaa.

17 Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin 28.11.2007 päivätyn ratkaisun (Dnro 1836/07)
mukaan kanteluita tehtiin kaikkiaan yli 60.
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Poliisi perusteli mielenosoitusporukan liikkeelle päästämiskieltoa sillä, että

mielenosoituskulkueen liikkuminen kaupungin keskustassa olisi saattanut aiheuttaa

vahinkoa omaisuudelle. Lisäksi poliisi arvioi, että mielenosoituskulkueen liikkuminen

kaupungilla olisi aiheuttanut kohtuutonta haittaa Helsingissä samana päivänä

järjestetylle Ecofin-kokoukselle.

Mielenosoituksesta oli tullut poliisille tieto perjantaina 8.9.2006. Tilaisuudesta

etukäteen saatujen tietojen mukaan oli odotettavissa, että tapahtuman yhteydessä

tultaisiin tarkoituksellisesti aiheuttamaan vahinkoa. Tässä yhteydessä todettakoon myös

se, että ilmoituksen tehnyt taho ei suostunut minkäänlaisiin neuvotteluihin poliisin

kanssa tapahtuman järjestelyistä. Tämän vuoksi poliisi ei voinut myöskään neuvotella

järjestäjien kanssa niistä muutoksista, joita poliisi halusi tehdä tapahtumien

suunniteltuun kulkuun.

Myöhemmin tapahtumapäivän iltana poliisin antaman tiedotteen mukaan

mielenosoituksen yhteydessä otettiin kiinni kymmeniä henkilöitä sekä poliisilain että

rikoslain perusteella. Mielenosoittajia epäiltiin muun muassa virkamiehen

väkivaltaisesta vastustamisesta, väkivaltaisen mellakan johtamisesta ja mellakoinnista.

Kiinniotettuja henkilöitä kuljetettiin kiinniottobusseilla Töölön säilytyssuojaan ja

Pasilan poliisivankilaan.

Ministeri Kari Rajamäki antoi oman tiedotteensa tiedotusvälineille seuraavana päivänä

10.09. Tiedotteen mukaan poliisilla ja turvallisuusviranomaisilla oli vaativa tehtävä

kansalaisten ja kokousviranomaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Ministerin

mukaan johto ja kentällä turvallisuudesta vastaavat poliisimiehet suorittivat tehtävänsä

ammattitaitoisesti.

Samana päivänä poliisi totesi illan tiedotteessaan, että suurin osa Kiasmalla

kiinniotetuista on vapautettu. Kaikkiaan kiinniotettuja oli 136. Valtaosa alle 18-

vuotiaista kiinniotetuista päästettiin vapaaksi jo yön aikana. Rikosperusteisia

kiinniottoja oli 126.
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Mellakan yhteydessä loukkaantui viisi henkilöä. Kaikkien vammat olivat lieviä. Lisäksi

joillakin kiinniotetuilla oli lieviä nirhaumia käsissään. Poliisit eivät saaneet mainittavia

vammoja. Kaikille kiinniotetuille suoritettiin poliisin tiloissa lääkärintarkastus.

Väkijoukon kokoonnuttua Kiasmalle poliisi pyysi kovaäänisellä mielenosoituksen

järjestäjää ilmoittautumaan, jotta järjestäjä ja poliisi voisivat yhdessä sopia

mielenosoituksen kulusta ja turvajärjestelyistä. Kukaan ei ilmoittautunut järjestäjäksi,

jonka jälkeen poliisi ilmoitti väkijoukolle, että mielenosoitus sallitaan, mutta se tulee

järjestää Kiasman alueella. Ilmoituksen jälkeen väkijoukosta alettiin heittää poliiseja

pulloilla, kivillä ja muilla esineillä. Lisäksi poliisien päälle heitettiin tapahtumapaikalta

saatujen tietojen mukaan nestettä, ilmeisesti bensiiniä. Osa mielenosoittajista oli

varustautunut metallipatukoin.

Poliisi käski väkijoukkoa hajaantumaan, jonka jälkeen osa paikalla olleista poistui

poliisin ohjaamina saartorenkaan ulkopuolelle. Renkaan sisäpuolelle jäi kuitenkin

runsaasti ihmisiä, myös lehtikuvaajia ja toimittajia. Nämä joutuivat jäämään joksikin

ajaksi poliisin saartamiksi. Renkaan sisäpuolelle jääneet pääsivät kuitenkin halutessaan

poistumaan saarrosta yksitellen pois. Mielenosoituksen rauhoittamiseen osallistui

poliiseja eri poliisilaitoksista ympäri Suomen. Paikalla oli runsaasti myös joukkojen

hallintaan erikoiskoulutuksen saaneita poliiseja. Kuviossa 2 kuvataan Smash Asem

tapahtumien etenemistä ja kirjoittelua.
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Kuvio 3 Smash Asemiin liittyvä tapahtumaketju.

Poliisi saa
Pääministe
ri
Vanhaselta
selkeän
tuen
toimenpiteil
leen

13.09.2006

HS: Smash Asem –kahinoista
oikeuteen kaikkiaan 86
ihmistä. EOA Jukka Lindstedt
selvittää yhä kanteluita. KRP
epäilee, että myös jotkut poliisit
syyllistyivät
kiinniottotilanteessa
pahoinpitelyyn ja
virkavelvollisuuksien
rikkomiseen.
Käräjäoikeudessa järjestetään
vielä toinenkin Smash Asem-
oikeudenkäynti, jos poliisit
saavat syytteitä.

24.05.2007

Mielen-
osoittajat
kokoontuivat
Kiasmalle

Klo 17.30

Poliisi
saa
ilmoituk-
sen
mielen-
osoituk-
sesta.
Järjestä-
jästä ei
saatu
mitään
tietoja.

08.09.2006

Poliisi otti kiinni
136 henkilöä
sekä rikoslain
että poliisilain
perusteella

Illan aikana

Ministeri Kari
Rajamäki
antaa
asiassa
tiedotteen.
Rajamäki
tukee
poliisia.

10.09.2007

Poliisille tulee viikon
sisällä tapahtumas-
ta runsaasti
myöteistä palautetta
(279 viestiä, joista
246 (88%) olivat
myönteisiä ja 33 (12
%) olivat kielteisiä
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6. SMASH ASEMIN JÄLKIPYYKKI JA KIRJOITTELU

Tiedotusvälineille annettujen tiedotteiden 14. ja 15.9.2006 mukaan Helsingin poliisille

tuli runsaasti myönteistä kansalaispalautetta. Palautteista mainittakoon myönteinen

palaute, jonka 10-vuotias Claudia oli kirjoittanut: Hei, hyvä kun laitoitte ne kuriin,

etteivät ne riehuisi kaikkialla. ”Musta se näytti ihan kauhealta kun ne riehuivat, heitti

poliiseja tavaroilla, poltti tupakalla sellaiseen suojaimeen se näytti kauhealta ja tuntui pahalta,

koska poliisi on turvallinen ja suojelee meitä. Sen takia olen aina poliisin puolella!” Kaikkiaan

Kiasman tapahtumista oli tullut viikon sisällä (15.9.2006 mennessä) 279 viestiä, joista

246 (88%) olivat myönteisiä ja 33 (12 %) olivat kielteisiä.

HS:ssa 24.9.2007 julkaistu Aamulehden taloustutkimuksella teettämä kysely osoitti, että

68 % suomalaisista on sitä mieltä, että mielenosoittajien marssille lähdön estänyt poliisi

toimi oikein. Samassa kyselyssä kansalaisilta kysyttiin myös, luottavatko nämä siihen,

että poliisi ottaa toiminnassaan ihmisten kansalaisoikeudet riittävästi huomioon.

Vastanneista 71 prosenttia luotti poliisiin tässä asiassa. Kysely mukaan

vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat sekä nuoret suhtautuivat vähiten myönteisesti

poliisin toimintaan. Alle 35-vuotiaista vastaajistakin selvä enemmistö kuitenkin kannatti

poliisin toimia. Taloustutkimus kysyi tässä tutkimuksessa mielipidettä runsaalta

tuhannelta 15 - 79 – vuotiaalta mannersuomalaiselta.

Osin väkivaltaiseksi luonnehdittu mielenosoittajajoukko ja sen saartaminen ja kiinniotot

eivät olisi tiettävästi saaneet niin suurta huomiota mediassa, ellei kiinniotettujen

joukossa olisi ollut Suomen kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäinen. Pentikäinen

oli kiinniotettuna vajaan vuorokauden. Arvio perustuu arkikokemukseen ja

tiedotuspäällikkö Juha Hännisen kanssa käymiin keskusteluihin. Hänninen totesi

mielestäni hyvin Smash Asem -tapahtumasta ja siitä seuranneesta mediauutisoinneista:

”Poliisi voitti operatiivisella puolella eikä ottanut pahasti turpiin

mielikuvapuolellakaan.”
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Mellakoitsijoiden toiminnasta on annettu pääosin tuomiot. Poliisilta lähti syyttäjälle

noin kymmenellä eri rikosnimikkeellä oleva pöytäkirja syyteharkintaan alkuvuodesta

2007.
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7. TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYYSI

Aihetta koskevia juttuja oli kaikkiaan 27. Myönteisiä kannanottoja oli 169, kielteisiä

156 ja neutraaleja 29. Koko lehtijutun sisältöä ajatellen myönteisiä juttuja oli 17,

kielteisiä 8 ja neutraaleja 2. Tämä jaottelu on perustunut siihen, mitä luokittelua jutussa

on esiintynyt eniten. Perinteisiä toimittajan tai toimituksen tekemiä juttuja oli 11,

mielipidekirjoituksia 11, pääkirjoituksia 1, ns. miksi palstoja 1, uutisanalyysejä 1,

verkossa sanottua -juttuja 1 ja muut lehdet juttuja 1.

7.1 Poliisin julkisuuskuva Smash Asem kirjoittelun mukaan

Tutkimuksessa on haastateltu muutamalla sanalla Helsingin Sanomien vastaava

päätoimittaja Janne Virkkusta hyvästä journalistiikasta18. Virkkunen totesi kysymyksiin

seuraavaa:

Mikä on Teidän näkemyksenne hyvästä journalistiikasta tämänlaisen (Smash Asem)

tapahtuman kirjoittamisessa tai uutisoinnissa?

Perussäännöt ovat samat riippumatta tapahtuman luonteesta. Perussääntöjä ovat muun

muassa selkeä raportointi ja se, että sanomalehden lukijan on saatava oikea kuva

tapahtuneesta. Arviointipuolella tulee puolestaan arvioida tällaisessa tapauksessa

mielenosoituksen luonnetta sekä viranomaistoiminnan laillisuutta ja kohtuullisuutta.

Virkkusen vastaukset huomioiden toimittajien kirjoituksissa esiintyi pääasiassa

pohdintoja puolesta ja vastaan. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta havaintona oli

objektiivista arviointia tapahtumasta ja poliisitoiminnasta.

Smash Asem -mielenosoitustapahtumasta kirjoitettiin parin viikon kuluessa

tapahtumasta Helsingin Sanomissa kaikkiaan 27 jutussa. Analyysi on tehty

sisällönanalyysin periaatteen mukaisesti. Aktiivikirjoittelun aikajakso on määritelty

18 Virkkusen haastattelu puhelimitse 12.3.06. Vapaassa keskustelussa Virkkunen totesi, että
kokonaan oman ulottuvuuden uutisointiin antoi se, että Suomen Kuvalehden valokuvaaja
Markus Pentikäinen otettiin kiinni.
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ajalle 10.9. – 30.9.2007, koska tämän jälkeen kirjoittelu vähentyi merkittävästi.

Myöhemmin on kirjoiteltu lähinnä kanteluasioiden etenemisestä ja toisaalta poliisin

suorittamasta esitutkinnasta sekä poliisin epäillyistä rikoksista ja tehdystä

poliisirikostutkinnasta. Tutkimuksessa on tehty jaotteluja kirjoituksista myönteiseen ja

kielteiseen, kirjoituslajin sekä otsikoinnin mukaan. Pääjaotteluna ja näkökulmana

kaikissa jaotteluissa on ollut se, onko kirjoitus ollut myönteinen, kielteinen vai

neutraali. Omana kohtana on vielä erillishuomioita tietyistä kirjoituksista. Tässä

yhteydessä on käsitelty oikeusoppineiden, poliittisen eliitin ja ylimmän poliisijohdon,

mielenosoitusaktiivin sekä kansanedustajien kommentteja.

7.1.1 Myönteistä vai kielteistä

Myönteisiksi kriteereiksi on katsottu muun muassa ammattitaitoisuus,

suunnitelmallisuus, rikosten tai järjestyshäiriöiden ennalta estäminen jne. Kielteisiksi

kriteereiksi on katsottu muun muassa toimintojen ylimitoitus, sanan- tai

mielipiteenvapauden rajoittaminen, kantelut, poliisin ylilyönti jne. Neutraaliksi

kriteeriksi on katsottu sellainen otsikointi tai kirjoittelu, jossa on todettu jokin fakta

ilman varsinaista mielipidettä. Esimerkkinä mainittakoon Kiasman saarto yllätti

anarkistit.

Jaottelu myönteiseksi, kielteiseksi tai neutraaliksi tapahtui yksinkertaisesti sen mukaan,

mitä luokittelulajeja jutussa oli eniten. Yleishavaintona todettakoon, että suurin osa

kirjoituksista oli poliisimyönteisiä juttuja; kaikkiaan 17 kpl. Poliisikielteisiä juttuja oli 8

ja neutraaleja kirjoituksia 2 kpl.
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Kaikkiaan

kirjoitetut

poliisimyönteiset

jutut

Kaikkiaan

kirjoitetut

poliisikielteiset

jutut

Kaikkiaan

kirjoitetut

neutraalit jutut

Yhteensä

17 8 2 27

Taulukko 5 Smash Asemiin liittyvät kirjoittelut kaikkiaan.

Toimittajan tekemiä juttuja oli 11, joista myönteisiä oli 6 ja kielteisiä 5.

Toimittajan kirjoittamat

poliisimyönteiset jutut

Toimittajan kirjoittamat

poliisikielteiset jutut

Yhteensä

6 5 11

Taulukko 6 Toimittajan ja toimituksen tekemät jutut.

Mielipidekirjoituksia oli 11, joista 7 oli myönteistä, kaksi kielteistä ja kaksi neutraalia.

Mielipidekirjoituksissa

esiintyneet

poliisimyönteiset

jutut

Mielipidekirjoituksissa

esiintyneet

poliisikielteiset jutut

Mielipidekirjoituksissa

esiintyneet neutraalit

jutut

Yhteensä

7 2 2 11

Taulukko 7 Mielipidekirjoitukset.

Poliisin saama myönteinen kansalaispalaute tukee sitä, että mielipidekirjoituksissa

poliisimyönteisiä kannanottoja oli selvästi enemmän kuin toimittajien tekemissä

jutuissa. Herää kysymys, oliko journalistiikan edustajan kiinniotolla vaikutusta

toimittajakunnan kannanottoihin? Olisiko toimittajien kannanotot poliisitoiminnasta

olleet myönteisempiä, jos Pentikäistä ei olisi laitettu putkaan? Näihin kysymyksiin tämä

tutkimus ei anna suoraa vastausta.

Eniten poliisia kiiteltiin ammattitaitoisuudesta, toimintojen perusteltavuudesta,

onnistuneisuudesta, suunnitelmallisuudesta ja rikosten tai järjestyshäiriöiden ennalta
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estämisestä. Vastaavasti eniten poliisia arvosteltiin lähinnä kiinniotoista ja

voimankäytön ylimitoituksesta. Kiinniotoista omana arvosteluna oli lehtikuvaaja

Pentikäisen kiinniotto.

7.1.2 Kirjoituslajit

Kirjoituslajit on jaoteltu seuraavasti:

Pääkirjoitus, miksi palsta, toimittajan kirjoitus, mielipidekirjoitus, asiantuntijalausunto,

verkossa sanottua, muut lehdet ja uutiskirjoitus. Kirjoituslajeittain jakauma meni

seuraavasti:

Pääkirjoitus 1

Miksi palsta 1

Toimittajan kirjoituksia  11

Mielipidekirjoituksia 11

Oikeusoppineiden lausuntoja 2

Verkossa sanottua 1

Muut lehdet 1

Uutisanalyysi 1

Pääkirjoitus

Lehden pääkirjoituksissa pohditaan ja otetaan kantaa ajankohtaiseen ja keskeiseen

yhteiskunnalliseen aiheeseen. Smash Asem -mielenosoitustapahtuma katsottiin

valtakunnan ykköslehdessä niin keskeiseksi aiheeksi, että siitä kirjoitettiin

pääkirjoituksessa. Pääkirjoitus oli otsikoitu: Anarkistien motitus syytä tutkia.

Pääkirjoitus oli niukasti myönteissävytteinen (myönteisiä virkkeitä 5 ja kielteisiä

vastaavasti 4, neutraaleja 2). Pääkirjoituksessa todetaan muun muassa, että kokouksen

isäntämaa ei ole tehtäviensä tasalla, ellei se hyvissä ajoin varaudu sekä rauhanomaisiin

että väkivaltaisiin mielenosoituksiin. Myönteisenä kommenttina todettakoon: Suomen

poliisi oli tehnyt kotiläksynsä hyvin. Poliisi siis huolehti sille säädetyn laillisen tehtävän.

Kielteisenä kommenttina mainittakoon: Anarkistien mottiin jäi kuitenkin sivullisia,

uteliaisuudesta paikalle tulleita ihmisiä. Heidän kuvaamisensa ja henkilötietojen keruu

kuulostaa yliampuvalta, ja syystäkin tietosuojavaltuutettu aikoo selvittää poliisin

toiminnan laillisuuden. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että poliisin toiminta
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voidaan tarvittaessa tutkia ulkopuolisen tahon toimesta. Yleisesti ottaen

pääkirjoituksessa lähestyttiin aihetta melko objektiivisesti unohtamatta

viranomaistoiminnan hyvät ja huonot puolet.

Miksi palsta

Tällä palstalla nähdään usein toimittajan tekemiä kiperiäkin kysymyksiä

vastuunkantajille jostain ajankohtaisesta asiasta. Nyt kyseessä olleessa palstassa

otsikkona oli Miksi vanhemmille ei kerrottu kiinniotoista?  Tässä kirjoituksessa oli

kuusi myönteistä sitaattia, neljä kielteistä sekä kaksi neutraalia sitaattia. Otsikon lisäksi

kielteisiksi luokiteltuja sitaatteja olivat muun muassa: Lauantai-iltana Kiasman luona

pidetyssä mielenosoituksessa otettiin kiinni paljon nuoria. Jotkut vanhemmat yrittivät

sunnuntaina selvittää, ovatko heidän lapsensa poliisin tiloissa. Ärtymystä herätti se, että

poliisi ei vastannut kysymykseen, jos lapsi on täysikäinen. Miksi poliisi ei kertonut

kiinniotoista täysi-ikäisten vanhemmille, esikuntapäällikkö, ylikomisario Teuvo

Saikkonen Helsingin poliisilaitokselta? Saikkonen vastaa tähän: ”Ne alle 18-vuotiaat,

joiden vanhempiin saatiin yhteys ja joilla oli vastaanottaja, päästettiin yöllä pois.

Saikkosen antamat vastaukset olivat myönteisiä yhtä neutraalia lukuun ottamatta.

Neutraaliksi on luokiteltu seuraava Saikkosen antaman vastaus: En tunne tätä yksittäistä

tapausta, mutta täysi-ikäisten osalta periaate on, että vaikka vanhemmat kyselisivätkin

tietoja, poliisilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Myös asianomaiselta henkilöltä

tarvitaan lupa, jos hän on täysi-ikäinen. Monet eivät edes halua kertoa, että vanhemmat

saavat tietoa.” Toimittaja jatkaa: Voiko ihminen siis kadota poliisin suojiin kenenkään

saamatta tietää asiasta? ”Jos joku on kateissa ja omainen on huolissaan, varmasti

vahvistamme, ettei hänen tarvitse olla huolissaan.” Toimittajan esittämistä kolmesta

kysymyksestä kaksi olivat kielteisiä ja yksi myönteinen. Kysymyksistä neutraaliksi on

luokiteltu seuraava: Saako täysi-ikäinen kiinniotettu ilmoittaa läheisilleen, että hänet on

otettu kiinni? Saikkosen viimeinen vastaus päättyy poliisin kannalta kahteen

myönteiseen sitaattiin: ”Omaisiin yhteydenotto on kyllä jollakin aikataululla yleensä

mahdollista. Tutkinnallisista syistä ei kenenkään alkuvaiheessa voida sallia kaikkia

puheluja.” Olen osallistunut Helsingin poliisin tiedottamisesta vastaavien koulutukseen

syksyllä 2008, jossa luennoitsijana oli muun muassa Saikkonen. Hän on virassaan

useiden vuosien ajan joutunut vastaamaan toimittajan esittämiin kysymyksiin.

Asiallinen ja ammattimainen ote tiedottamisessa antaa hyvän ja luotettavan kuvan

poliisista.
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Toimittajien tekemät jutut

Toimittajien kirjoitukset ja heidän tekemät jutut käytännössä rakentavat lehden

lehtikuvaajien ohella. Ilman toimittajia lehteä ei yksinkertaisesti synny. Toimittajien

ammattitaito ja kyky toteuttaa journalistiikan perustehtävää on keskeinen elementti

yhteiskunnallisessa tiedonvälityksessä. Tässä tutkimuksessa toimittajien tekemistä

jutuista poliisimyönteisiä kirjoituksia ovat muun muassa: Anarkistit yrittivät turhaan

kiihottaa itseään ja poliisia. Mellakkapoliisit toimivat rauhallisesti ja kiihkoilematta19.

Kysely: Kansalaiset hyväksyvät poliisin otteet Asem-mielenosoituksessa20. Kyseisessä

kirjoituksessa todetaan muun muassa: Selvä enemmistö suomalaisista hyväksyy poliisin

toimet Asem-huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä mielenosoituksessa, ilmenee

aamulehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan 68 prosenttia

suomalaisista on sitä mieltä, että mielenosoittajien marssille lähdön estänyt poliisi toimi

oikein. Kansalaisilta kysyttiin myös, luottavatko nämä siihen, että poliisi ottaa

toiminnassaan ihmisten kansalaisoikeudet riittävästi huomioon. Vastanneista 71

prosenttia luotti poliisiin tässä asiassa. On tärkeää havaita, että poliisi sai tilanteen

hoidosta kansalaisten luottamuksen ja tässä mielessä poliisitoiminta Smash Asemissa

myötävaikutti poliisin julkisuuskuvaan.

Toimittajien jutuista poliisikielteisiä sitaatteja olivat muun muassa: Mutta ihmetellä

pitää kyvyttömyyttä, jota Suomen lähihistorian suurin poliisioperaatio osoitti

yksinkertaisessa asiassa: viestin välittämisessä lähettäjältä vastaanottajalle.

Saartorenkaan sisällä vallitsi täysi epätietoisuus siitä, mitä ihmettä poliisi oikein halusi.

Piti ottaa aistit ja järki käyttöön. Silmät kertoivat, että kaikki poistumistiet Kiasman

edustalta oli muurattu umpeen mellakkapoliiseilla. Virkavalta halusi siis pitää väen

paikalla? Tuntui pöljältä. Ympärillä patsasteli satoja poliiseja ympäri Suomen

kiiltävissä varusteissaan, taivaalla letkutti helikopteri, ja Suomen vilkkaimmat korttelit

oli suljettu. Asem-kokouksen turvaamiseksi varattu eurovuori valui hurjaa kyytiä

Kiasman edustan kiveykselle. Megafoni maksaa Helsingin keskustan

sekatavarakaupassa 22,50 euroa ja sopii mellakkapoliisinkin kouraan. Paitsi jos käsi

on varattu pampun pitelemiseen. Edellä olleet sitaatit ovat suoraan toimittaja Mikko-

19 HS 10.9.06.
20 HS 24.9.06.
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Pekka Heikkisen kirjoituksesta21 otsakkeella: Poliisi, pane lisää volyymiä! Muita

toimittajien jutuissa olleita poliisikielteisiä sitaatteja olivat muun muassa:

Apulaisoikeusasiamies pyytää poliisilta selvitystä Smash Asemista22. Tapahtuman

yhteydessä poliisi otti kiinni yli 130 ihmistä. Useat kantelijat pitävät kiinniottoaan

perusteettomana. Arvostelua saa myös kiinniotettujen kohtelu sekä matkapuhelinten ja

kameroiden tai kuvien takavarikoiminen ja tutkiminen. Kanteluiden lisäksi

apulaisoikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi kaksi kiinniottoa. Poliisin

toiminnasta Smash Asemissa jo yli 50 kantelua. Viestinnän Keskusliitto paheksuu

lehtikuvaajan kiinniottoa. Eduskunnan oikeusasiamies oli perjantai-iltapäivään

mennessä saanut 53 kantelua poliisin toiminnasta vajaan kahden viikon takaisen Smash

Asem -mielenosoituksen yhteydessä Helsingissä. Kanteluiden määrä voi olla lajissaan

Suomen ennätys. Ainakaan 1990-luvun alusta lähtien oikeusasiamiehen kansliassa

työskennellyt tiedottaja Inka Helkama ei tiedä, että mikään muu yksittäinen tapahtuma

olisi poikinut yhtä paljon kanteluista. Määrä on käsittääkseni aivan ainutlaatuinen, hän

sanoo. Kantelut koskevat pääosin ihmisten kiinniottoja, heidän joutumistaan poliisin

saartorenkaan sisään ja muut liikkumisen rajoittamista. Viestimiä edustava Viestinnän

Keskusliitto paheksui perjantaina sisäministeri Kari Rajamäelle (sd) toimittamassaan

kirjelmässä, että poliisit ottivat kiinni myös Suomen Kuvalehden valokuvaajan 18

tunniksi. Liiton mielestä tapaus on periaatteellisesti vakava, koska kiinniotettu oli

journalisti, jonka työskentely ei haitannut poliisin toimintaa. Kaiken kukkuraksi hänellä

oli lehdistökortti ja poliisi tiesi, että mies oli paikalla työtehtävissä. Näiden

kommenttien osalta poliisin keskeisin kehittämisalue tämän tapauksen suhteen voisi olla

tiedottamisessa ja viestinnässä tapahtumapaikalla. Se harvoin onnistuu täydellisesti.

Toisaalta toimittajakunnan kopitus eli putkaan laitto saattaa aiheuttaa poliisin kannalta

kohtuutonta arvostelua ja kritiikkiä, vaikka sinällään toimintaan olisi lailliset perusteet.

Poliisitoiminnan ja kansalaisten tasapuolisen kohtelun valossa nykyinen laki23 kuitenkin

edellyttää, että myös toimittajat ovat poliisin kieltojen ja käskyjen kohteena

samanlaisessa asemassa tavallisten kansalaisten kanssa operatiivisissa tilanteissa. Tämä

ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei poliisin tulisi huomioida ja kunnioittaa journalistien

työtä lähtökohtaisesti vapaan tiedonvälityksen toteuttajina. Yhteisiä pelisääntöjä tulisi

kehittää edelleen.

21 HS 24.9.06.
22 HS 30.9.06.
23 Todettakoon tässä yhteydessä erityisesti Poliisilaki.
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Toimittaja Lasse Kerkelä oli koonnut24 pääjutun yhteyteen haastattelun neljän ihmisen

osalta, jossa otsikkona oli: Käyttikö poliisi liikaa voimaa lauantain mielenosoituksessa?

Kaksi haastateltavaa oli mielenosoitusta seurannutta opiskelijaa, jotka jäivät poliisin

saartorenkaan sisäpuolelle. Veera Pitkänen toteaa kielteiseksi luokitelluissa

kommenteissaan seuraavaa: ”Poliisin voimankäyttö ja arsenaali olivat liioiteltuja siihen

nähden, paljonko siellä oli mielenosoittajia. Lähestyin jossain vaiheessa poliisia täysin

ystävällisesti, koska halusin pyytää ohjeita, miten tulee toimia. Poliisi sanoi hyvin

aggressiivisesti ja vauhkosti, että ’Peräänny, peräänny’.” Kielteisen kokemuksen

ollessa henkilökohtainen, saattaa mielikuva ja näkökulma poliisiin jäädä varsin

kielteiseksi. Toisaalta kokonaistilanteen hallinta, annettujen käskyjen noudattaminen ja

yksittäisen poliisin kommentit saattavat aiheuttaa sellaisen tilanteen, joka jää kielteisenä

käyttäytymisenä mieleen. On tietenkin myös niin, että täysin sivullisen kärsiminen

tietyssä tilanteessa viranomaistoiminnan vuoksi laukaisee kielteistä arvostelua. Marko

Kilpeläisen sekä myönteisessä että kielteisessä kommentissaan ilmeni seuraavaa:

”Poliiseja oli hemmetisti paikalla, mutta he eivät käyttäneet ylimääräistä väkivaltaa.

Niiden toiminta oli enemmänkin psykologista. Se oli poliisille työvoitto. Kielteisessä

sitaatissa tuli kritiikkiä: Kieltämättä poliisin toiminta oli ylimitoitettua, jos miettii, miten

vähän siellä oli mielenosoittajia.” Kielteisessä sitaatissa ei käy ilmi tarkemmin oliko

poliisin toiminta ylimitoitettua nimenomaan lukumäärällisesti. Jos näin oli, on pieni

ristiriita sen kanssa, että kommenteista ilmeni suureen määrään liittyvä psykologinen

etu, työvoitto. Kilpeläisen kommentit ovat poliisin kannalta siinä mielessä arvokkaita,

että hän antoi poliisille kehuja, vaikka joutuikin itse kärsimään oltuaan tekstin mukaan

tilannetta seuraavana poliisin saartorenkaassa. Myöhemmin on oikeusoppineiden

lausunnoissa käsitelty jo tämän haastattelun yhteydessä kommentteja antaneen

professori Utriaisen neutraaliksi luonnehdittuja sitaatteja. Neljäs haastateltava oli

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Mikko Salasuo. Hänen sitaateissaan esiintyi yksi

myönteinen ja kaksi kielteistä kommenttia. Hänen lausunnot olivat seuraavat: ”Poliisin

toiminta oli periaatteessa ihan hillittyä mutta siihen liittyi ennalta suunniteltuja

elementtejä ja paikan päällä ronskihkot otteet. Ne herättävät kysymyksen, onko

tällainen voimankäyttö tarpeellista.” Hillitty käytös antaa myönteisen kuvan,

ronskihkot otteet puolestaan kallistuvat kielteisen kuvan puoleen. Pohdinta

24 HS 11.9.06.
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voimankäytön tarpeellisuudesta ja määrästä on aina tarpeen poliisille itselleenkin.

Viranomaisia velvoittaa kaikessa toiminnassa suhteellisuusperiaate. Tämä periaate on

usein kuvattu sanonnalla, että omenavarasta ei saa ampua.

Mielipidekirjoitukset

Mielipiteen ja mielenilmauksen vapautta kunnioittavassa yhteiskunnassa

tiedotusvälineillä on tärkeä rooli. Itsenäisen Suomen lehdistössä mielipidekirjoituksien

kautta kansalaiset ovat saaneet purkaa mieltään ja ottaa kantaa eri asioihin. Näistä

kirjoituksista seitsemän oli poliisimyönteistä, kaksi olivat neutraalia ja kaksi olivat

kielteisiä. Myönteisten kirjoitusten joukossa oli muun muassa Pentti Linkolan kirjoitus,

jota on käsitelty myöhemmin kohdassa erillishuomioita. Samoin myöhemmin on

käsitelty erikseen palstamäärältään suurinta, Annikka Suonisen kirjoitusta. Myönteiset

mielipidekirjoitukset olivat otsikoitu seuraavasti: Vaatiiko sananvapauskin aineellista

vahinkoa? Onko ikkunoiden rikkominen muka ilmaisunvapautta? Mielenosoittamista

vai huliganismia? Poliisi toimi juuri niin kuin sen pitikin. Poliisi esti mallikkaasti

järjestyshäiriöt ennalta. Lisäksi yhden kirjoituksen voidaan katsoa olleen sisältö

huomioiden selkeän myönteinen, vaikka virkesisältöjen luokittelu huomioiden se oli

neutraalivoittoinen. Tämä oli otsikoitu: Kiasman tapahtumasta runsaasti palautetta

poliisille. Myönteisistä sitaateista todettakoon seuraavia: Kiitollisena havaitsin, että

poliisi oli riittävän vahvoin voimin valmistautunut tähän ja esti järjestyshäiriöiden

syntymisen jo ennalta. Sunnuntai-aamuna seurasin poliisin tiedotustilaisuutta, mikä

mielestäni erittäin asiallisesti selosti tapahtumat ja perusteli poliisin toiminnan.

Tällainen yhteiskunnan suhtautuminen väkivaltaisiksi etukäteen mainostettuihin ja

vapaaseen mielipiteen ilmaisuun kuulumattomiin mielenosoituksiin nostaa Suomen

mainetta ulkomailla avoimena ja hyvän järjestyksen mallidemokratiana. Tässä

kirjoituksessa25pohditaan arvokkaasti myös poliisin toisenlaisen toimintatavan

seurauksia: Vaihtoehtona olisi kai ollut poliisin leväperäinen suhtautuminen

järjestyksenpitovelvollisuuteensa ja vaaran aiheuttamisen salliminen kenelle tahansa

ohikulkijalle lauantai-iltana. Siitäpä poliisia vasta olisikin syytetty. Myönteinen

kirjoitus vielä jatkuu muun muassa: Erinomaista palautetta verorahoille, mistä

suurkiitos poliisille! Edelleen näyttää korostuneen myönteisissä sitaateissa rikosten

ennalta estäminen. Toisaalta poliisin ystävällinen käytös on voinut aiheuttaa myönteisen

25 HS 12.9.06.
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näkökulman poliisitoimintaa vastaan. Jutun alussa mielipiteenkirjoittaja Kajaste kertoo

tulostaan Eerikinkadulle, jossa hän oli huomannut lukuisia poliisibusseja ja -autoja.

Juttu jatkuu: Käväisin kysymässä, että uskallanko tulla perheeni kanssa Tennispalatsiin

klo 23:n näytökseen, jos vielä jätän autoni keskustan ulkopuolelle. Ystävällinen poliisi

vastasi, että varmasti, ei tule olemaan mitään ongelmia. Tässä voi havaita selkeästi

myös henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden suojan kokemisen tärkeyden.

Ystävällisen poliisin rohkaisevat sanat antavat varmasti turvallisuuden tunnetta ja luovat

samalla poliisin myönteistä julkisuukuvaa. Hannu Kekäläinen toteaa kirjoituksensa26

otsikossa: Poliisi toimi juuri niin kuin sen pitikin. Hänen myönteisistä sitaateista

todettakoon seuraavat: Olisi mielenkiintoista kuulla, millä tavoin rautatangot, kettingit

ja pesäpallomailat edistävät demokratian ja kansalaisoikeuksien asiaa, joista nyt

jälkeenpäin ollaan niin huolissaan dosenttitasoa myöten? Monille on myös jäänyt

epäselväksi, miten hulinointi ja suomalasten omaisuuden vahingoittaminen Helsingin

kaduilla helpottaa kiinalaisten köyhien asemaa. Viimeisessä kappaleessa todetaan:

Huolenpito mielenosoituksissa rettelöivistä henkilöistä voi olla palkitsevampaa

toimintaa. Mediahan takaa näille häiriköille maksimaalisen julkisuuden. Tällainen

väkivaltainen varustautuminen mielenosoitukseen hukuttaa helposti mielenosoituksen

mahdollisen sanoman. Vaikka Pentti Linkola on sinällään kritisoinut Smash Asem -

mielenosoittajia, hän on taitavasti kiteyttänyt mielenosoituksen sanoman otsikoinnilla:

Asem mielenosoitus oli hyökkäys talouskasvun uskontoa vastaan. Linkola kokeneena

mielenilmaisijana on osannut kaivaa ja kiteyttää mielenosoituksen taustalla olevan

ideologian. Monelle muulle mielenosoituksen sanoma on saattanut jäädä hämärän

peittoon juuri väkivaltaiseksi luonnehditun luonteensa vuoksi.

Näihin liittyen Riitta-Liisa Leinonen27 on todennut pelkästään myönteissisältöisissä

sitaateissaan muun muassa seuraavaa: Ryhmä anarkisteja oli ilmoittanut järjestävänsä

illemmalla oman mielenosoituksensa luvaten sekasortoa Helsingin keskustaan, ja kuten

myöhemmin ilmeni, osa väestä olikin varustautunut muun muassa metalliputkin ja

spraymaalein tarkoituksenaan rikkominen ja sotkeminen. Mikä meitä suomalaisia

oikein vaivaa? Useat meistä näyttävät pitävän tällaista mielivaltaista toimintaa

hyväksyttävänä. Mitä sankarillista on esimerkiksi roska-astioiden polttamisessa ja

ikkunoitten rikkomisessa? Vaikuttaa siltä, että moni olisi halunnut nähdä televisioistaan

26 14.9.06.
27 HS 14.9.06.
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makasiinien palon kaltaisen spektaakkelin. Asialla näyttää olevan osittain samoja

ihmisiä, jotka riehuivat keskustassa Taiteiden yönä muka katutaiteen puolustamisen

varjolla. Ja sillekin riehumiselle löytyi puolustajia. Ei kyse ole mielestäni omaisuuden

palvonnasta, jos esimerkiksi yrittäjä ei halua liikkeensä ikkunoita rikottavan. Suuri lasi

maksaa paljon. Jos löydän autoni rikottuna, se aiheuttaa minulle heti todella paljon

haittaa ja rahanmenoa. Kaikki eivät ole kapitalisteja. Voiko omaisuuden

vahingoittaminen olla koskaan puolustettavaa mielenosoitustilanteissa? Vastaus riippuu

arvomaailmasta. Kumpi painaa vaakakupissa enemmän omaisuuden suoja ja rikosten

ennalta estäminen vai vapaa mielenilmaus jopa rikosten kustannuksella? Tässä

tutkimuksessa kävi ilmi, että poliisi painotti toiminnassaan rikosten ennalta estämistä ja

toisaalta, että kansalaiset arvostivat enemmän rikosten ennalta estämistä kuin

mielenilmauksen sallimista rikosten kustannuksella.

Tomi Tahvanainen on poliisimyönteisessä kirjoituksessaan28 pohtinut muun muassa

poliisin perustehtävää seuraavasti: Näin ollen poliisi on ollut paikalla suorittamassa sitä

arvokasta tehtävää, jota varten se on olemassa eli perustuslain ja muiden lakien

ylläpitämistä. Tahvanainen kritisoi toisaalla käsiteltyä Suonisen kirjoitusta.

Tahvanainen viittaa Suonisen mainintaan rikkinäisten näyteikkunoiden olevan pieni

hinta kansalaisten kansalaisten näiden oikeuksien puolustamisesta. Tahvanainen jatkaa:

Tämä kuulostaa oudolta, sillä eivätkö näiden rikottavien näyteikkunoiden omistajat ole

sitten oikeutettuja perustuslain takaamaan hengen ja omaisuuden suojaan?

Kirjoituksensa lopuksi Tahvanainen pohtii vielä seuraavaa: Perustuslaki takaa kyllä

kansalaisten sanan- ja ilmaisuvapauden tämän oikeuden ollessa yksi demokraattisen

yhteiskunnan keskeisiä peruspilareita. Mutta sitä se ei takaa, että tätä oikeutta saa

harjoittaa millä tahansa keinolla ja että sen harjoittamiseksi voidaan olla

noudattamatta muita lakeja, jos mielipiteensä ilmaisija katsoo parhaaksi tehdä niin.

Tahvanainen arvioi mielenkiintoisella tavalla perustuslain oikeutta mielenilmaukseen ja

toisaalta perustuslain tarjoamaa omaisuuden suojaa. Vaakakupissa on tässä

kirjoituksessa painanut selkeästi enemmän omaisuuden suojan painottaminen. Ja tällä

painotuksella poliisi toimi. Perustehtävästä huolehtiminen antoi myönteisen kuvan

poliisista tämän kirjoituksen perusteella. Näiden mielipidekirjoitusten valossa vaikuttaa

28 HS 24.9.06.
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selkeältä, että kannanottajat tuomitsevat laittomuudet ja omaisuuden rikkomiset

mielenosoitusten yhteydessä.

Kielteisistä kirjoituksista nousee esille sosiologian puolelta tuttu Tommi Hoikkala.

Kirjoituksessa oli kielteiseksi luokiteltuja sitaatteja otsikko mukaan lukien seitsemän ja

myönteisiä yksi. Hoikkalan termit ovat hyvin tieteellisiä ja tekstissä on paljon filosofista

pohdintaa ilman, että kaikkea pystyisi luokittelemaan myönteiseksi, kielteiseksi tai edes

neutraaliksi. Kielteisistä sitaateista todettakoon muun muassa: Aineellisen vahingon

uhka tilanteessa, jossa mielenosoittajia oli paikalla vain vähäinen määrä, ei oikeuttanut

viranomaisia kansalaisvapauksien rajoittamiseen. Mielenosoittajien ydinryhmää oli

Kiasman edessä arviolta 40-50 henkeä. Porukka olisi pitänyt päästää liikkeelle ja

blokeerata vasta sitten kun ensimmäinen lainvastainen kajoaminen - tai sellaisen yritys-

jonkun omaisuuteen, vaikkapa Suv-maasturin peruutuspeiliin, olisi tapahtunut. Siihen

poliisilla oli massiivinen valmius. Mielenosoituksen piirityksessä näytti tapahtuneen

merkittäviä kansalaisoikeuksien rikkomuksia poliisijohdon valitseman strategian

seurauksena. Ollaan siirtymässä sensitiivisestä hyvinvointivaltion malliin kuuluvasta

poliisitoiminnasta terrorismin vastaisen sodan virittämään kovan poliisitoiminnan

malliin. Ja tämän mallin demonstraatiosta oli kyse Kiasman edessä 9.9. Lopussa oli

vielä kielteissävytteinen kysymys: Voiko poliisia valvoa, voiko Supoa valvoa?

Poliisimyönteisenä Hoikkalan kommenttina oli: En hyväksy paikkojen hajottamista

kansalaistoiminnan keinona. Hoikkalan kritiikki on selkeä ja voimakas poliisin

toimintastrategiaa vastaan. Samalla tavoin kuin Suoninen toisaalla, Hoikkala näkee

yhtäläisyyksiä poliisin toiminnassa terrorismin vastaiseen toimintaan. Hoikkalan

kirjoitussisältö huomioiden otsikkona olikin aiheellisesti: Onko poliisin toiminta

muuttunut kovemmaksi? Poliisin kovaksi väitetty strategia saattaa johtua ainakin osittain

Helsingin poliisin aikaisemmista kokemuksista saman vuoden vappumellakoista ja

taiteiden yön tapahtumista. Anarkistit saivat tuolloin paljon aineellista vahinkoa aikaan.

Poliisilla oli nyt myös ennakkotietoa mielenilmauksen mellakkaluonteesta.

Verkossa sanottua

Viime vuosina Helsingin sanomat ovat pitäneet myös tällaista palstaa katsauksena

internetissä käytyyn laajaan keskusteluun. Tässä palstassa29 oli pelkästään

29 HS 16.9.06.
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poliisimyönteisiä kommentteja. Smash Asemia koskevia kommentteja oli kaikkiaan

neljä: ”Poliisin toimi lauantaina oikein ja esti vahinkojen aiheutumisen.”30 ”Täytyy

vain todeta, että poliisi voitti 6-0, anarkistit olivat ylimielisiä, pitivät poliisia tyhmänä ja

joutuivat ansaan.”31 ”Nostan hattua teille Rajamäki, poliisit ja rajamiehet.

Tsemppiä.”32 ”Minusta tuntuu, että oli ihan tahalleen itsensä koppiin hommannu.”33

Verkossa sanottua palstan kommenttien nojalla poliisi sai toiminnastaan voimakkaan

tuen. Keskeisenä nousi esille poliisin toimintatapa vahinkojen estämisessä, anarkistien

ylimielisyys ja oma vaikutus koppiin joutumisesta.

Muut lehdet

Muut lehdet osiossa avarretaan näkökulmia laajemmaksi. Tähän aiheeseen liittyvissä

kirjoituksissa34 oli otettu Aamulehden ja Keskisuomalaisen päätoimittajien

kommentteja. Otsikko oli kielteissävytteinen: Poliisi ei osaa julkisuuspeliä.

Aamulehden päätoimittaja Matti Apunen totesi muun muassa: Jokaisen television

puheohjelma on tämän viikon aikana jauhanut, että poliisin voimankäyttö oli

ylimitoitettua. A-pisteen punaposkinen toimittaja kuulusteli apulaispoliisipäällikkö Jari

Liukkua terhakkuudella, josta Stasikin olisi ylpeä. ”Todellinen ottelu käytiin siis

julkisuudessa, ei kadulla Kiasman edessä. Ja Julkisuuskilvoittelussa aktivistit ottavat

kerta toisensa jälkeen puhtaita erävoittoja poliisista ja sisäministeriöstä.” ”Poliisi

onnistuu kerta toisensa jälkeen näyttämään hitaalta ja kätketyn aggressiiviselta -

koneistolta joka ei kuuntele järkipuhetta tai osaa joustaa oikeissa kohdissa. Liukkukin

murahteli vastauksiaan synkeänä toteemina.” Poliisi voisi käydä opintomatkalla

vaikkapa armeijassa, jolta löytyy notkea, sanavalmis ja koulutettu majuri joka

käänteeseen ja katastrofiin. Apusen kommentit olivat pelkästään poliisikielteisiä. On

muistettava, että Suomen armeijalla on rauhanaikana kotimaassa aivan erilainen rooli

kuin poliisilla. Suomen armeijan edustajat pystyvät antamaan asiantuntijalausuntoja

esimerkiksi kansainvälisistä kriiseistä ilman, että Suomen puolustusvoimat olisivat

millään tavalla kriittisen arvioinnin kohteena. Tällä hetkellä tosin poikkeuksena

mainittakoon Suomen puolustusvoimien rooli esimerkiksi Afganistanissa. Unohtaa ei

voi sitäkään, että puolustusvoimissa tutkitaan ja mietitään median roolia esimerkiksi

30 Nimimerkillä Suomi24.fissä.
31 Nimimerkillä HS.fissä.
32 Nimimerkillä HS.fissä.
33 Nimimerkillä Suomi24.fissä. Tässä on kommentoitu kaupunginvaltuutettu (nyk. myös
kansanedustaja) Paavo Arhinmäen kiinniottoa.
34 HS 17.9.06.
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sodankäynnissä. Tämä ilmenee muun muassa teoksessa Sanasota - Johdatus sodan ja

sodanjohtamisen filosofiaan (2005). Nyt kyseessä olevassa tapauksessa

apulaispoliisipäällikkö Liukku oli tekemässä itse haastavia operatiivisia päätöksiä ja

samaan tilanteeseen liittyen hän joutui esiintymään poliisin edustajana ja vastaamaan

toimittajien kriittisiin kysymyksiin. Keskisuomalaisen päätoimittaja Erkki Laatikainen

totesi seuraavaa: Poliisi näkyy olevan aina väärässä. Suomessa on pienehkö älykkö-,

häirikkö- ja anarkistiryhmä, joka etsii ja löytää poliisin menettelystä virheitä. Media

järjestää runsaan julkisuuden näille ammattilausujille. Pääseikan luulisi olevan

Suomen hieno selviytyminen poikkeuksellisen vaativan valtioiden päämiesten kokouksen

pitämisestä. Aivan varmaa on, että konferenssit kiinnostavat terroristeja ja muun

vahingon haluajia. Laatikaisen lausunnot olivat puolestaan poliisin kannalta pelkästään

myönteissävytteisiä. Päätoimittajien mielikuvat poliisista ja henkilökohtaiset asenteet

saattoivat näkyä heidän kommenteissaan. Tällainen tulee mieleen jo pelkästään siinä,

että toisen kommentit sisältävät pelkästään kielteisiä kannanottoja ja toisen kommentit

pelkästään myönteisiä kannanottoja.

Uutisanalyysi

Uutisanalyysissa toimittaja arvioi jotain tuoretta yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta.

Tämä uutisanalyysi oli otsikoitu: Kiasman aukion saarto yllätti anarkistit. Tässä Riku

Jokisen35 tekemässä uutisanalyysissa oli myönteissävytteisiksi luokiteltuja kommentteja

kaikkiaan kymmenen, kielteisiä kuusi ja neutraaleja kaksi. Kokonaiskuvan saamiseksi

uutisanalyysi on tässä kirjattuna kokonaan unohtamatta väli- ja loppukommentteja.

Turhautunut mielenosoittaja yritti provosoida ketjussa seisoneita mellakkapoliiseja

Kiasman aukiolla lauantaina. ”Mitä pitää tehdä, että vedätte turpaan?” Edellä mainitut

kommentit on luokiteltava poliisimyönteisiksi, koska siinä tuodaan esille

mielenosoittajan epäasiallinen käytös ilman minkäänlaista sanomaa mielenosoituksen

ideologisesta tarkoituksesta. Yksi ammatillisuuden ilmentymä on se, että poliisi ei

provosoidu, vaan toimii kylmää harkintaa ja asiallisuutta noudattaen. Provosoituminen

onkin yksi pahimmista virheistä, johon poliisi sortuisi erityisesti tämänlaisessa

mielenosoitustilanteessa. Yhdessäkään kirjoituksessa Smash Asemiin liittyen poliisia ei

syytetty provosoitumisesta. Tältä osin julkisuuskuva pysyi hyvänä.  Pelätty tapahtuma

alkoi rauhallisesti Kiasman edessä varttia vaille kuusi. Paikalla oli ehkä sata anarkistia

35 HS 11.9.06
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sekä sankka joukko katsojia ja toimittajia. Mielenosoituksen piti tukea Kiinan

pienviljelijöitä ja hikipajojen työläisiä” tuomalla hieman sekasortoa myös Helsingin

kadulle”. Väkijoukko alkoi tiivistyä kuuden aikaan. ”Postin eteen”, nuori mies komensi

muutaman kymmenen anarkistin joukon liikkeelle Kiasman nurmikolta. Vaikea sanoa,

oliko hän joku tärkeäkin kapinapäällikkö. Samaan aikaan vieressä naureskeltiin

poliisille, jotka takavarikoivat nuorelta naiselta parikymmentä onkivapaa. Vastaan

alkoi kävellä naamioituneita ihmisiä. Edellä olleissa virkkeissä kuvataan

mielenosoittajia ja vallitsevaa tilannetta. Kuvauksia voidaan luonnehtia

poliisimyönteisiksi onkivapojen takavarikointia kuvattua virkettä lukuun ottamatta.

Piiritykseen havahduttiin yhtäkkiä. Kello 18.10 Mannerheimintielle oli karauttanut viisi

linja-autoa, ja Kalliosta päin mustillamaijoilla saapuneet mellakkapoliisit

järjestäytyivät ketjuksi väkijoukon ympärille. Sitten kuulutettiin, ettei mielenosoituksen

sallita lähtevän liikkeelle kohti Pasilaa. Poliisi ei halunnut päästää väkivaltaiseksi

arvioimaansa kulkuetta liikkeelle. ”Läpi!”, kattilaa hakkaava irokeesipäinen mies

komensi, ja kymmenien anarkistien ryhmä ryntäsi kohti Postitalon kulmaa. Toisiaan

vöistään kiinni pitäneet poliisit saivat kuitenkin rivinsä pitämään. Mielenosoituksen

hurjin vaihe oli ennen seitsemää. Poliisimyönteisiksi on luonnehdittavissa se, ettei

poliisi halunnut päästää väkivaltaiseksi arvioimaansa kulkuetta liikkeelle. Toisaalta

irokeesimiehen komentosana ja anarkistien ryntäysyritys kertovat poliisin kannalta

vastapuolen mellakoivan luonteen. Poliisin onnistuminen rivinsä pitämisessä kertoo

ammattimaisuudesta. Epäonnistuminen tällaisessa perustoimessa olisi saattanut

aiheuttaa tilanteen riistäytymisen ainakin osittain. Toisaalta poliisin uskottavuus olisi

kärsinyt järjestyksen ylläpitämisessä ja turvaamisessa. Poliisi tiedotti tilanteesta

kovaäänisillä, mutta viesteistä ei saanut kunnolla selvää. Poliisi käski joukon

hajaantua, mutta aluksi ketään ei päästetty ulos. Poliisit pitävät operaatiota

todennäköisesti napakymppinä. Kolmen tunnin piiritys yllätti ja lamaannutti

mahdolliset rähisijät. Jotkut purkivat turhautumistaan heittelemällä kaljapulloja. Sen

sijaan kiviä lenteli lähinnä poliisin tiedotteessa. ”Miksi sinulla on tuo pesäpallomaila”,

Helsingin sanomien toimittaja kysyi. ”Jotta mä voin vetää sillä turpaan sellaisia

tyyppejä kuin sinä, mies vastasi. Poliisi ei ”taktisista syistä” kerro, paljonko

mellakkapoliiseja oli paikalla. Kiasman ja Postitalon välissä oli enimmillään kolme

peräkkäistä riviä, joissa jokaisessa oli 30 kilvin ja kypärin varustettua miestä.

Mannerheimin patsaan edessä ketjussa poliiseja oli noin 60 ja Postitalon kulmassa 100.

Ketjussa oli siis kaikkiaan 200 miestä. Poliiseja oli kaikkiaan useita satoja, eli
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moninkertainen määrä anarkisteihin verrattuna. Poliisin tiedottaminen tilanteessa sai

kritiikkiä ja siten kielteissävytteisiä kommentteja. Myös väite siitä, että poliisi käski

joukon hajaantua, mutta aluksi ketään ei päästetty pois, on poliisin kannalta kielteinen ja

antaa tältä osin huonon kuvan poliisitoiminnasta. Toisaalta kuvaukset kaljapullojen

heittelystä sekä kysymys ja vastaus pesäpallomailasta antavat selkeän kielteisen kuvan

rähinöitsijöistä. Mielenosoituspuolen kielteiset kuvaukset tällaisessa

vastakkaisasetelmassa on puolestaan katsottava eduksi poliisin julkisuuskuvan kannalta.

Vastapuolen toiminta vaikuttaa luonnollisesti myös poliisin toimintaan.

Apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku ja poliisipäällikkö Jukka Riikonen pahoittelivat

sunnuntaiaamuna, ettei mielenosoituksen järjestäjiin saatu keskusteluyhteyttä.

Keskusteluyhteys puuttuu myös yleisemmällä tasolla. Kiasmalla otti yhteen kaksi

kulttuuria, joilla ei ole minkäänlaista halua ymmärtää toistensa ajattelutapoja.

Sinällään on luokiteltavissa myönteiseksi se, että poliisi katsoo ongelmaksi

keskusteluyhteyden puutteen poliisin ja mielenosoittajien välillä. Poliisilla oli vilpitön

halu siihen. Se on kaikkien etu tällaisessa mielenosoitustilanteessa. Toimittajan

kommentti keskusteluyhteyden yleisestä puuttumisesta on luokiteltavissa neutraaliksi,

koska siinä kritisoidaan kahden kulttuurin haluttomuutta ymmärtää toistensa

ajattelutapoja; poliisin ja mielenosoittajien. Arvio vastakkaisasetelmasta on neutraalia,

koska ei asetuta kenenkään puolelle.

Uutisanalyysin sisältöä voidaan sinällään pitää onnistuneena, koska siinä toteutuu

tiedonvälityksen perustehtävä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Virkkusen

sanoin: … Sanomalehden lukijan on saatava oikea kuva tapahtuneesta.

Arviointipuolella tulee puolestaan arvioida tällaisessa tapauksessa mielenosoituksen

luonnetta sekä viranomaistoiminnan laillisuutta ja kohtuullisuutta.

7.1.3 Otsikointi

Otsikoinnit on luokiteltu seuraavasti: I) Sananvapauteen liittyvät kommentit, II) Poliisin

otteet, III) Kantelut ja IV) Palautteet.

Sananvapauteen liittyvät kommentit

Kerätyn aineiston sananvapauteen liittyvät otsikoinnit olivat pelkästään

poliisimyönteisiä ja niitä oli kahdenlaisia: Vaatiiko sananvapauskin aineellista vahinkoa
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ja Onko ikkunoiden rikkominen muka sanavapautta. Mielenilmausten vapaus on

perinteisesti katsottu kuuluvan osaksi sananvapautta, joka on perustuslaissa säädetty

oikeus. Tässä tutkimuksessa on useassa kohdassa tuotu esille pohdintaa poliisin

toimivaltuuksista suhteessa sananvapauteen. Yksi poliisin julkisuuskuvaan vaikuttava

tekijä on sen suhtautumisessa ihmis- ja kansalaisvapauksiin. Asiallinen, neuvottelu- ja

yhteistyökykyinen poliisi saavuttaa paremmin myös vastapuolen luottamuksen. Näissä

poliisimyönteisissä kirjoituksissa oli pelkästään poliisin kannalta myönteisiä virkkeitä.

Toisessa sananvapauteen liittyvässä kirjoituksessa todetaan: Näin ollen poliisi on ollut

paikalla suorittamassa sitä arvokasta tehtävää, jota varten se on olemassa eli

perustuslain ja muiden lakien ylläpitämistä. Perustuslaki takaa kyllä kansalaisten

sanan- ja ilmaisuvapauden tämän oikeuden ollessa yksi demokraattisen yhteiskunnan

keskeisiä peruspilareita. Mutta sitä se ei takaa, että tätä oikeutta saa harjoittaa millä

tahansa keinoilla ja että sen harjoittamiseksi voidaan olla noudattamatta muita lakeja,

jos mielipiteensä ilmaisija katsoo parhaaksi tehdä niin. Laillisuusnäkökulma ja poliisin

perustehtävästä huolehtiminen antaa hyvää selkänojaa julkisuuskuvan kannalta myös

jälkikäteisen kriittisen arvioinnin suhteen.

Poliisin otteet

Otsikoinneista näillä sanoilla oli kaikkiaan kolme; poliisimyönteisiä kirjoituksia oli

kaksi ja yksi oli kielteinen. Myönteisistä kirjoituksista toinen koskee sisäministeri

Rajamäen lausuntoja, josta on analysointia myöhemmin. Toinen

poliisimyönteisvoittoisesta kirjoituksesta liittyy kansalaiskyselyyn, jota on myös

arvioitu toisaalla tässä tutkimuksessa. Omana havaintona kansalaiskyselystä

todettakoon kohta, jossa kyselyn mukaan vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat sekä

nuoret suhtautuvat vähiten myönteisesti poliisin toimintaan. Alle 35-vuotiaista

vastaajistakin selvä enemmistö kuitenkin kannatti poliisin toimia. Tämä on merkittävä

tieto erityisesti siinä mielessä, että mielenosoitusjoukossa oli runsaasti nuoria. Lisäksi

kyseisessä kirjoituksessa todetaan, että vasemmistoliiton kannattajat suhtautuivat

vähemmän myönteisesti poliisin toimintaan kuin vihreiden kannattajat. Perinteisesti

poliisi kohtaa ääriliikkeiden edustajat mielenosoituksissa. Ääriliikkeitä on havaittu niin

äärivasemmiston kuin äärioikeistonkin puolella36. Poliisikielteinen kirjoitus oli

otsikoitu: Poliisin otteet mielenosoituksessa ylimitoitettuja. Alaotsikkona oli esitetty

36 Toteamus perustuu omaan poliisikokemukseen, keskusteluun suojelupoliisin edustajien
kanssa sekä poliisikoulutukseen.
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kysymys: Miten Suomi voi arvostella sanan- ja kokoontumisvapauden rajoituksia

muissa maissa, jos se kohtelee omia kansalaisiaan tällä tavoin? Muut kielteiset

kommentit olivat seuraavanlaisia: Poliisin johdon sunnuntaiaamuisessa

tiedotustilaisuudessa ja George W. Bushin Yhdysvaltojen salaisia vankiloita

koskeneessa lausunnossa on paljon samaa. Se, että näiden ”potentiaalisten rikollisten”

lisäksi eristettiin kymmenkertainen määrä täysin syyttömiä ihmisiä, on mitätön hinta

saavutettuihin etuihin nähden. Itse asiassa Smash Asem -mielenosoituksen järjestäjät

onnistuivat ulkoistamaan sekasorron aiheuttamisen poliisille, joka miehitti puolet

Helsingin keskustasta varautuessaan siihen, että muutama rähinäitsijä olisi saattanut

aiheuttaa häiriöitä. Kuinka tehokkaasti poliisi todellisuudessa yritti saada

keskusteluyhteyttä mielenosoituksen järjestäjiin - ehkä tästäkin asiasta on kerrottu yhtä

valikoivaa totuutta kuin yleisölle annetuista (olemattomista) hajaantumiskehotuksista.

Poliisin kannalta neuvotteluyhteyden syntyminen olisi saattanut olla melkoinen

”kauhuskenaario”: olisiko massiivinen poliisikoneisto taipunut suunnitelmien

muutokseen? Poliisin mukaan lauantai-iltana otettiin talteen 136 ”mellakoitsijaa”.

Kiinniotettujen joukossa oli pakko olla melkoinen määrä täysin rauhallisesti

käyttäytyneitä ihmisiä, sillä Kiasman aukiolla ei missään vaiheessa ollut noin montaa

henkilöä, jotka syyllistyivät ”mellakointiin” (eli pullojen heittelyyn tai rynnäköintiin

mellakkapoliisin kilpimuuria vasten). Hyvin todennäköisesti jokainen saartorenkaaseen

jäänyt alle kolmekymppinen sai viettää yönsä poliisin hoivissa ainakin jos oli erehtynyt

hankkimaan lävistyksen tai pukeutumaan mustiin. Päästyäni itse Kiasman aukiolta

kotimatkalle yritin luokitella mielessäni risteilleitä ajatuksia ja tunteita. Helpotusta

siitä, että olin kotimatkalla ilman putkareissua ja saamatta yhtään pulloa päähäni.

Kiukkua siitä, että minä ja useampi sata muuta olimme joutuneet poliisin

”panttivangeiksi”. Pelkoa siitä, että olin mahdollisesti päätynyt johonkin

häirikkörekisteriin. Mutta eniten tunsin kuitenkin pettymystä sen takia, että Suomessa

kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia voidaan rajoittaa pelkkien epäilyjen ja

mahdollisten uhkien perusteella. Minusta poliisin menettelytapa oli taas erityisen

tuomittava juuri näiden huippukokousten takia. Onko välittämämme viesti se, että

kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet ovat kyllä periaatteessa hyvä juttu, mutta niistä

voidaan tinkiä, jos se nähdään tarkoituksenmukaiseksi? Poliisi valitsi tällä kertaa

toimintatavakseen ”ennaltaehkäisevän iskun” - siis sellaisen, jonka USA teki Irakiin ja

kaavailee tekevänsä seuraavaksi Iraniin. Eikö sillä poliisimäärällä, joka oli lauantai-

iltana keskitetty Kiasman ympäristöön (ja päivällä kansalaisjärjestöjen rauhallisen
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mielenosoitusmarssin reitin varrelle), olisi tarvittaessa saanut muutamaa kymmentä

rettelöitsijää kiinni, jos nämä olisivat syyllistyneet laittomuuksiin? Jos poliisi olisi

ottanut mahdolliset potentiaalisista mellakoitsijoista todellisiksi mellakoijiksi

muuttuneet henkilöt kiinni yhtä nopeasti kuin piiritti Kiasman aukion, niin tätä

operaatiota minäkin olisin esitellyt ylpeänä kansainvälisille vieraille. Muutama

mahdollisesti rikkoutunut näyteikkuna olisi ollut pieni hinta kansalaisten

perustuslaillisten oikeuksien puolustamisesta. Korkeasti koulutettu nimellä esiintynyt

mielipidekirjoittaja Annikka Suoninen37 oli saanut tässä kriittisessä arviossaan

mielipidekirjoittajista eniten palstatilaa. Suoninen esittää kritiikissään poliisin kannalta

rankan vertauksen sen ”ennalta ehkäisevästä iskusta” - siis sellaisesta, jonka USA teki

Irakiin ja kaavaili tekevänsä seuraavaksi Iraniin. Vertausta voidaan pitää erityisen

rankkana siksi, että USA:n toimintatavassa tuli lukuisia ihmisuhreja kuolleina. Tässä

tapauksessa poliisin ”uhrit” olivat ainoastaan kiinniotettuja henkilöitä ja kiinniototkin

kestivät suurimmalta osalta alle vuorokauden38. Kun arvioidaan tekstin sisältöä

suhteessa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun, voidaan joiltakin osin todeta

kriittisyyden olevan silti aiheellista. Yhtäläisyyksiä suhteessa apulaisoikeusasiamiehen

ratkaisuun oli havaittavissa erityisesti seuraavassa sitaatissa: Poliisin mukaan lauantai-

iltana otettiin talteen 136 ”mellakoitsijaa”. Kiinniotettujen joukossa oli pakko olla

melkoinen määrä täysin rauhallisesti käyttäytyneitä ihmisiä, sillä Kiasman aukiolla ei

missään vaiheessa ollut noin montaa henkilöä, jotka syyllistyivät ”mellakointiin” (eli

pullojen heittelyyn tai rynnäköintiin mellakkapoliisin kilpimuuria vasten). Samaa asiaa

on apulaisoikeusasiamies pohtinut ihmetellessään kiinniotettujen suurta määrää

suhteessa esitutkintapöytäkirjassa rikoksesta epäillyn asemassa syyttäjälle lähteneiden

määrään.

Kantelut

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin tapauksesta yli 60 kantelua. Tämä näkyi

luonnollisesti myös kirjoituksissa. Eduskunnan apulaisoikeusoikeusasiamiehen

ratkaisun39 mukaan kantelijat arvostelivat muun muassa seuraavia asioita:

- mielenosoituksen estäminen katsottiin perusteettomaksi

37 HS 13.9.06. Kirjoittaja Annikka Suoninen, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti.
38 Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisun mukaan kiinniotetuista pidätettiin
kaikkiaan 32 henkilöä, joista suurin osa vapautui 11.9.2006.
39 Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu Dnro 1836/2/07.
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- poliisin hajaantumiskäskyt eivät kuuluneet tai niitä oli mahdoton noudattaa, koska

poliisi oli jo tuolloin saartanut Kiasman ja Postitalon edustalla olleet ihmiset

- saartorenkaan sisään jäi paljon ulkopuolisia henkilöitä, jotka eivät olleet tulleet

mieltään osoittamaan

- poliisin toimenpiteet olivat täysin ylimitoitettuja

- saartorenkaassa olleet eivät saaneet tietoa siitä, miten ja mistä voi päästä poistumaan

paikalta ja poispääsyä joutui odottamaan kohtuuttoman kauan

- poispääsyn ehtona oli henkilötietojen antaminen, kuvaaminen ja vähintään kassien

tarkastaminen

- useat kantelijat pitivät kiinniottoaan perusteettomana

- kiinniotettujen olosuhteita linja-autoissa ja poliisivankilassa arvosteltiin

- matkapuhelimien ja kameroiden tai kuvien takavarikkoa ja tutkimista arvosteltiin.

Lehtikirjoituksissa oli kaikkiaan neljä pääotsikkoa, joissa oli kanteluasiaan liittyvä sana.

Sinällään kanteluasia tai kantelusana voidaan katsoa kielteiseksi poliisin kannalta.

Toisaalta poliisinkin etu on, että kanteluja tehdään, jotta toimintaa voidaan ohjata ja

suunnata jatkossa oikeaan suuntaan. Siinä mielessä kanteluasia voidaan nähdä poliisin

kannalta myös neutraalina tai jopa myönteisenä. Tässä tutkimuksessa kanteluasia ja -

sana on luokiteltu kuitenkin kielteiseksi, koska siihen liittyy selkeä kritiikki poliisin

toimintaa kohtaan. Pääotsikkojen sisällöt aikajärjestyksessä kanteluasioiden suhteen

olivat seuraavat: Laillisuusvalvoja selvittää poliisin mielenosoitustoimet40. Poliisin

toiminnasta Smash Asemissa tehty yli 25 kantelua41. Poliisin toiminnasta Smash

Asemissa jo yli 50 kantelua42. Apulaisoikeusasiamies pyytää poliisilta selvitystä Smash

Asemista43. Kirjoitussisällöt näiden otsakkeiden alla muodostuivat kielteisiksi.

Pelkästään kielteisiä virkkeitä kanteluasiaotsikkojen alla oli kahdessa jutussa. Yhdessä

jutussa oli yhdeksän kielteistä virkettä ja yksi myönteinen virke. Yhdessä jutussa oli 16

kielteistä virkettä, seitsemän myönteistä virkettä ja yksi neutraali virke. Kielteisimmäksi

havaittu virke oli seuraava: Poliisi piiritti satoja ihmisiä, rajoitti vielä suuremman

joukon liikkumista ja otti kiinni 136 ihmistä. Myönteisimpinä virkkeinä voidaan pitää

poliisiylijohtaja Markku Salmisen kommentteja: ”Poliisi onnistui tehtävässään.

Tarkoituksena oli estää kokoontumisen estäminen mellakaksi. Erotan kyllä

40 HS 12.9.06.
41 HS 14.9.06.
42 HS 23.9.06.
43 HS 30.9.06.
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suomalaisten mielipiteenvapauden ja mellakoinnin. Pesismaila ei ole

mielipiteenilmaisun väline”, hän huomauttaa.

On selvää, että kantelut ja poliisirikosasiat vaikuttavat kielteisesti poliisin

julkisuuskuvaan. Näin voidaan ajatella asian olevan ainakin silloin, jos laillisuusvalvoja

on todennut poliisin toimissa jotain moitittavaa. Sama luonnollisesti koskee

poliisirikosasiaa, jossa poliisille on langetettu lainvoimainen tuomio. Yksittäisinä

tapauksina niiden ei välttämättä kuitenkaan katsota vaikuttavan poliisin yleiseen

julkisuuskuvaan ja luotettavuuteen. Poliisi sinällään ottaa kantelut ja laillisuusasiat

vakavasti ja pyrkii huomioimaan ne toiminnassaan. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun

yhteenvedossa (ss 56-59) todetaan muun muassa:

Olen yksittäisten kantelujen johdosta antamissani ratkaisuissa arvostellut poliisin

toimintaa eräiden yksittäisten kiinniottojen osalta ja saattanut nuo päätökset

asianomaisten poliisimiesten tietoon. Totean tässä vain lyhyesti, että näiltä osin

arvostelin poliisia ensinnäkin sitä, että kaksi henkilöä oli poliisilain nojalla otettu kiinni

ja pidetty säilössä ilman laillisia perusteita. Kahden muun henkilön osalta varsinainen

kiinnioton määrääjä jäi tuntemattomaksi, eikä poliisi pystynyt osoittamaan, että

näilläkään kiinniotoilla olisi ollut lailliset edellytykset. Kolmen Kaivopihalta

tapahtumien loppuvaiheessa kiinniotetun osalta pidin kyseenalaisena, olivatko heidän

kiinniotoilleen esitetyt perusteet riittäviä.

Ohessa on lisäksi apulaisoikeusasiamiehen kannanottoja ja pohdintaa tapaukseen sekä

hänen näkemyksiään lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista ja ohjeistuksista:

Pidän ensinnäkin ongelmallisena klo 20:n aikaan tehtyä linjausta siitä, että

"hajaantumiskäskyn antamisen jälkeen käskyn laiminlyöneille rikosnimike on

mellakka". Mellakan tunnusmerkistöön nimittäin kuuluu myös osallistuminen teoilla

väkijoukon toimintaan. Korostan muutoinkin, että mellakkarikoksessakin rikosepäilyn

tulee kohdistua yksilöön ja on oltava konkreettisia syitä epäillä juuri hänen

osallistuneen teoilla väkijoukon toimintaan. Tässä tapauksessa kiinniottojen

kirjaaminen on myös ollut niin niukkaa, että poliisin suojissa ei ole juuri ollut

mahdollista aidosti harkita kiinniottojen perusteltavuutta. Joka tapauksessa aamulla

mellakoinnin jatkumisen vaara on ollut mielestäni hyvin vähäinen. Katsonkin, että

rikosylikomisario Kari Tolvanen on painottanut varsin paljon rikosten

selvittämisintressiä, kun hän on päättänyt, että kaikki epäillyt kuulustellaan ennen kuin
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heidät lasketaan vapaaksi. En kuitenkaan katso Tolvasen menetelleen lainvastaisesti.

Totean myös, että Tolvanen on kohtuussyistä päästänyt lähes kaikki alle 18-vuotiaat

kiinniotetut vapaaksi muutaman tunnin jälkeen.

Huomiota herättävää oli myös se, että mellakasta epäiltynä oli kiinniotettuna yli 120

henkilöä ja lähes neljänkymmenen osalta ei esitutkinnan jälkeen ollut edes syytä epäillä

rikosta. Lopuistakin vain 33 sai syytteen mellakasta, väkivaltaisesta mellakasta tai

virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Näiden lukujen keskinäisiä suhteita voi

mielestäni pitää viitteenä siitä, että kiinniottoihin ja mellakkarikosepäilyihin oli

päädytty ainakin osin hyvinkin matalalla kynnyksellä.

Lisäksi poliisin ylijohto on todennut, että vastaavia tilanteita varten on luotava

kirjaamisjärjestelmä, jolla varmistetaan reaaliaikainen lain vaatimien seikkojen

todenmukainen ja kattava kirjaaminen. Lisäksi joukkojenhallintataktiikan harjoitteluun

tulee sisällyttää myös kirjaamisten toteuttaminen. Yhdyn näihin näkemyksiin.

Kiinniotettujen kohtelun osalta arvostelen ensinnäkin sitä, että jotkut kiinniotetut ovat

joutuneet tekemään tarpeitaan lukuisien muiden henkilöiden läsnä ollessa linja-auton

lattialle kädet penkkiin kahlittuina rajavartiomiesten avustamana. Saatan toimintaa

johtaneen Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tietoon käsitykseni, että tällaista hyvin

perustein nöyryyttävänä pidettävää menettelyä ei voi pitää hyväksyttävänä. Lisäksi

kiinniotettuja oli pidetty vastoin sisäasiainministeriön asetusta kahlittuina linja-auton

rakenteisiin myös kuljetuksen aikana. Kiinnitän vastaisen varalle poliisilaitoksen

vakavaa huomiota tähän asetuksen vastaiseen menettelyyn. Lisäksi saatan

poliisilaitoksen tietoon käsityksen siitä, että kaikille rikoksesta epäillyille olisi

määräysten mukaan tullut antaa patja ja vuodevaatteita. Tätä vaatimusta ei ollut

selvityksen mukaan kaikilta osin voitu Töölön säilytyssuojassa täyttää. Muutoinkin

yhdyn rikosylikomisario Tolvasen esittämään siitä, että jatkossa rikoksesta epäiltyjä ei

tulisi säilyttää Töölön säilytyssuojassa, vaan tulisi käyttää naapurikihlakuntien

poliisivankiloita.

Pidän tärkeänä, että poliisin ylijohdon hanke varustaa jokainen JOUHA-poliisimies

yksilöllisellä tunnisteella saadaan nopeasti valmiiksi.
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Kiinnitän vielä poliisin ylijohdon ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen huomiota

tiedotusvälineiden toimintamahdollisuuksien turvaamisesta esittämiini yleisiin

näkökohtiin.

Lopuksi totean, että kanteluita tutkittaessa on noussut esiin useita lainsäädännön

kehittämistarpeita. Saatankin esitutkinta- ja pakkokeinolain uudistamista valmistelevan

toimikunnan tietoon käsitykseni siitä:

- että kiinniottoa koskevia säännöksiä tulisi kohdassa 2.3.6.1.5 esitetyillä perusteilla

selkiyttää,

- että lakia syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen

johdosta maksettavasta korvauksesta olisi aihetta tarkistaa ja muutoinkin arvioida

kokonaisuutena pakkokeinojen käytöstä maksettavia korvauksia koskevaa

lainsäädäntöä

- että pidän kohdassa 2.3.6.1.9 esitetyistä syistä esitutkinnan yleisjohtajaa koskevia

säännöksiä tarpeellisena.

Poliisin on julkisuuskuva huomioiden otettava vakavasti apulaisoikeusasiamiehen

kannanotot. Poliisitoiminnan kehittämisessä on kiinnitettävä huomioita esiin tulleisiin

seikkoihin. Julkisuuskuvan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä myös tästä

näkökulmasta.

Palautteet

Otsakkeet, joissa esiintyi sana palaute, oli vain yksi: Kiasman tapahtumista runsaasti

palautetta poliisille. Toinen otsake, joka sinällään liittyy palautteeseen, on

mielipidekyselyn tuloksen julkaiseminen. Otsikkona tässä oli: Kysely: Kansalaiset

hyväksyvät poliisin otteet Asem-mielenosoituksessa. Varsinaisen palaute-sanan alla

olleessa tekstissä oli kaksi neutraalia, yksi myönteinen ja kaksi kielteistä virkettä.

Neutraaleina virkkeinä oli: Helsingin poliisi on saanut kansalaisilta poikkeuksellisen

paljon palautetta palautesivustonsa välityksellä. Suurin osa palautteesta koskee kohua

herättäneitä Kiasman tapahtumia, huippukokouksen aikaista liikenteen hoitamista sekä

kokousten turvajärjestelyitä. Tämän jutun pääsisältö oli kuitenkin myönteinen, koska
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palautteiden sisältö oli erittäin poliisimyönteinen: Kiasman tapahtumista oli torstaihin

mennessä tullut 152 palautekirjoitusta, joista 128 oli myönteistä ja 24 kielteistä.

Kielteisinä virkkeinä olivat: Eduskunnan oikeusasiamies puolestaan on vastaanottanut

runsaasti valituksia Kiasman tapahtumista. Kymmenet kantelut koskevat poliisin

saartotoimia ja ihmisten kiinniottamisia. Mielipidekyselyn tulosta otsikoivassa jutussa

oli viisi myönteistä, neljä kielteistä ja yksi neutraali virke. Poliisimyönteisiä virkkeitä

olivat otsikon lisäksi: Selvä enemmistö suomalaisista hyväksyy poliisin toimet Asem-

huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä mielenosoituksessa, ilmenee Aamulehden

Taloustutkimuksen teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan 68 prosenttia suomalaisista

on sitä mieltä, että mielenosoittajien marssille lähdön estänyt poliisi toimi oikein.

Kansalasilta kysyttiin myös, luottavatko nämä siihen, että poliisi ottaa toiminnassaan

ihmisten kansalaisoikeudet riittävästi huomioon. Vastanneista 71 prosenttia luotti

poliisiin tässä asiassa. Alle 35-vuotiaista vastaajistakin selvä enemmistö kuitenkin

kannatti poliisin toimia. Kielteisiä virkkeitä olivat seuraavat: Kyselyn mukaan

vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat sekä nuoret suhtautuivat vähiten myönteisesti

poliisin toimintaan. Mellakkapoliisit saartoivat ihmisiä Helsingin keskustassa Smash

Asem -mielenosoituksen yhteydessä kaksi viikkoa sitten. Poliisi otti kiinni lähes 140

ihmistä, joiden joukossa oli muun muassa työtään tehnyt lehtikuvaaja. Eduskunnan

oikeusasiamies on saanut poliisin toiminnasta yli 50 kantelua. Kokonaiskuva

palauteotsikkoluokittelun alla olleista lehtijutuista jäi sisällöllisesti selkeän

poliisimyönteisiksi; poliisin palautesivustoillaan saama kansalaispalaute ja

Taloustutkimuksen tekemä kysely olivat poliisimyönteisiä. Kansalaispalautteesta yhtenä

myönteisenä esimerkkinä mainittakoon seuraava 10 -vuotiaan helsinkiläisen Claudian

lähettämänä: Hei, hyvä kun laitoitte ne kuriin, etteivät ne riehuisi kaikkialla. Musta se

näytti ihan kauhealta kun ne riehuivat, heitti poliisia tavaroilla, poltti tupakalla

sellaiseen suojaimeen se näytti kauhealta ja tuntui pahalta, koska poliisi on turvallinen

ja suojelee meitä. Sen takia olen aina poliisin puolella! Terveisin Claudia, 10 v. Tämän

kommentin valossa poliisin perustehtävä turvallisuuden ylläpitäjänä on korostuneen

keskeinen. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja turvaaminen näyttää

painavan näiden kirjoitusten valossa kansalaisten silmissä enemmän kuin perustuslaissa

säädetyn mielenilmauksen vapauden rajoittaminen.
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7.1.4 Erillishuomioita

Oikeusoppineiden kommentteja

Oikeusoppineiden näkemyksiä esiintyi kahdessa kirjoituksessa. Lapin yliopiston

rikosoikeuden professori Terttu Utriaisen kommentit olivat neutraaleja: Suomessa

ollaan tavattoman varovaisia suuren Asem-kokouksen vuoksi. Täällä ei ole totuttu

suurten kaupunkien suuriin mielenosoituksiin. Minulle syntyi kuva, että poliisi halusi

kokeilla, miten tuollainen operaatio toteutetaan. Se oli ikään kuin harjoitusoperaatio.

Utriainen ei selvästikään halunnut profiloitua millekään puolelle lausunnoissaan.

Toimittajan otsake Utriaisen juttuun oli Käyttikö poliisi liikaa voimaa lauantain

mielenosoituksessa? Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka

Kekkosen lausunnot44 olivat voittopuolisesti poliisimyönteisiä. Myönteisiä kommentteja

oli 10 ja kielteisiä 7. Otsakkeena oli: Mellakkapoliisirivistöt voivat synnyttää kaaoksen

tuntua. Alaotsakkeena oli puolestaan Dekaani Jukka Kekkonen kannattaa tihutöiden

ennaltaehkäisyä. Lehtikirjoituksessa Kekkosta on kuvattu muun muassa

kontrollipolitiikan erikoismieheksi ja ahkeraksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi.

Neutraaliksi jaotteluksi Kekkosen kommentissa nousee hyvin esille tämän tutkimuksen

keskeiset pohdinnan aiheet kuten sanavapaus, kokoontumisvapaus ja toisaalta

omaisuuden suoja ja turvallisuus. Kekkonen toteaa: Näissä on kyse siitä, että erilaiset

perusoikeudet joutuvat vastakkain. Yhtäältä sananvapaus ja kokoontumisvapaus ja

toisaalta aivan yhtä tärkeät oikeudet, jotka liittyvät omaisuuteen ja turvallisuuteen.

Nämä konfliktit eivät ole yksiselitteisesti ratkaistavissa. Edelleen kirjoituksessa todetaan

Kekkosen odottavan mielenkiinnolla, vaikuttaako Asem - kahakka poliisin

luottamukseen kansalaisten silmissä. Poliisin kannalta kielteisissä Kekkosen

kommenteissa todettiin muun muassa: Mellakkapoliisien rivistöt kaupungin keskustassa

saattavat vähentää ihmisten turvallisuuden tunnetta. Mellakkapoliisimuurit eivät

vaikuta millään positiivisella tavalla turvallisuuden tunteeseen. Niistä tulee suunnilleen

sotatilatunnelma. Ne näyttävät siltä, että olisi täydellinen kaaos. Ainakin minulle tulee

sellainen olo, että on isompikin kriisi käsillä. Kekkosen myönteisten kommenttien

osalta todettakoon muun muassa: Kekkosen mukaan poliisi on omaksunut ennalta

ehkäisevän linjan, ja tämä on hänestä kannatettavaa. Samalla hän esittää kriittistä

44 HS 26.9.06.



76

pohdintaa, joka sinällään on jaoteltu neutraaliksi: ”Toisaalta voi kysyä, kuinka pitkälle

sillä linjalla voidaan mennä. On herkkä paikka puuttua kansalaisten oikeuksiin, kun

mitään rikollista ei ole vielä tapahtunut.” Kekkonen jatkaa tästä vielä myönteisillä

kommenteillaan: Anarkisteilta Kekkonen toivoo keskustelua, ei lentäviä kaljapulloja.

Heidän pitää esittää jotain rakentavia ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Vaikuttaa

siltä, että poliisin perustelut rikosten ennalta ehkäisemisestä sai kansalaisilta tukea ja

tässä myös oikeusoppineelta. Yleisesti ottaen täytyy muistaa, että vappumellakat ja

taiteiden yön tapahtumat olivat melko tuoreita tapahtumia ja niissä kyse oli selkeistä

rikoksista. Tässä tapauksessa poliisilla oli jo ennakkoon tietoa muun muassa Supon

uhka-arvion perusteella mielenosoituksen rikollisesta luonteesta.

Mielenosoitusaktiivin kommentteja

Mielenkiintoista on havaita aikoinaan muun muassa aktiivisena mielenosoittajana

esiintynyt Pentti Linkolan kirjoitus45, jossa oli pelkästään poliisimyönteisiä

kannanottoja. Linkola toteaa muun muassa: Olen pitkän elämän aikana kokenut poliisin

toimia monta kertaa - sivullisena, asianomistajana ja rikollisena. Kaikissa tapauksissa

poliisi on ollut asiallinen, huolehtivainen, joskus hauska. Oma suhteeni poliisiin on

hyvin lämmin. Linkola kertoo kokemuksestaan osallistumisestaan laittomaan

mielenosoitukseen Inarin erämaassa vuosia sitten. Poliisin ja hänen (heidän)

vastakkainasettelustaan huolimatta poliisi kohtelu oli myönteistä ja se jäi mieleen.

Linkola kertoo, että näytelmän lopuksi heidät kuljetettiin Ivalon poliisiasemalle, jossa

heille lyhyen paperisodan jälkeen tarjottiin kaakaota ja toivotettiin kaikkea hyvää.

Vastapuolen asiallinen kohtelu kaikissa tilanteissa herättää luottamusta ja vaikuttaa

laajemminkin poliisin myönteiseen julkisuuskuvaan. Linkola tunnetaan vahvana

luontoarvojen puolustajana ja hän on ollut mukana monessa mielenilmauksessa. Smash

Asemissa häneltä ei kuitenkaan liioin herunut sympatiaa mielenosoittajille. Siinäkin

(Smash Asemisssa) saatan ymmärtää poliisin toimia, eivätkä ne ehkä olleet edes

ylimitoitettuja. Ne olivat uhkaus, näyttö siitä, että tämä yhteiskuntajärjestelmä

puolustautuu. Nämä mielenosoittajat eivät pyytäneet päätöksentekijöiltä korjausta

johonkin järjestelmän yksityiskohtaan. Tässä oli kysymys hyökkäyksestä koko

järjestelmää vastaan, vaikkakin heiveröisenä ja naiivina, oireiluna kuitenkin. Nämä

halusivat ”aiheuttaa epäjärjestystä” yhteiskunnassa, siinä on vahva lataus ja vahva

45 HS 28.9.06.
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ajatus takana. Samoin kuin vaikkapa Seattlessa ja Göteborgissa suuri osa

mielenosoittajista ei pyrkinyt dialogiin päättäjien, järjestelmän kanssa, vaan

nujertamaan ne. Mielenosoituksen taustalla ollut sanoma hukkui häiriköinnin taakse.

Väkivaltaisia elementtejä sisältävä mielenosoitus ei ilmeisesti ainakaan lähtökohtaisesti

saa kansalaisilta tukea Suomen kaltaisessa rauhanomaisessa länsimaisessa

demokratiassa.

Poliittisen johdon ja ylimmän poliisijohdon kommentteja

Poliisin kannalta myönteistä palautetta ja tukea tuli ylimmältä poliisijohdolta ja

poliittiselta eliitiltä. Tuoreeltaan sunnuntaina kuvattua poliisin tiedotustilaisuutta

tapahtuneesta otsikoitiin46 seuraavalla tavalla: Rajamäki ja poliisijohto puolustivat

poliisin toimia. Myönteisinä kommentteina tästä lehtijutusta todettakoon muun muassa:

Sisäministeri Kari Rajamäki (sd) ja Helsingin poliisijohto puolustivat sunnuntaina

poliisin voimakasta puuttumista lauantai-illan Smash Asem - mielenosoitukseen

Helsingissä. Toiminta mitoitettiin olosuhteisiin. Mielenosoittajien tavaroista löytyi

esimerkiksi metallipamppuja, Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen sanoi.

Rajamäki luonnehti Helsingin poliisin toimia ammattitaitoisiksi. Poliisi sulki

mielenosoituksen Kiasman aukiolle, koska kulkue arvioitiin väkivaltaiseksi.

Internetsivuilla oli mainittu Smash Asemin haluavan tuoda edes hieman sekasortoa

Helsingin kaduille. Edelleen myöhemmin ilmestyneessä lehdessä47 oli seuraava otsikko:

Rajamäki kiitteli poliisin otteita Smash Asemissa. Toisaalla samassa lehdessä oli

otsikkona: Sisäministeri Rajamäki kehui poliisin toimia Smash Asemissa. Muita

kommentteja olivat: Poliisin toimet lauantain Smash Asem -mielenosoituksessa olivat

perusteltuja, onnistuneita ja suunniteltuja, sisäministeri Kari Rajamäki (sd) sanoi

tiistaina. Hän luonnehti poliisin toimia ydinkeskustassa perustelluiksi, onnistuneiksi ja

ennakkosuunnitelmien mukaisiksi. Poliisi päätti varautua Smash Asemiin riittävällä

miehityksellä ja varustuksella, jotta voimakeinoja täytyisi käyttää mahdollisimman

vähän. Kiinniotettujen hallusta löydettiin järjestyslaissa kiellettyjä esineitä, jotka eivät

millään tavalla liittyneet mielenosoitukseen, Rajamäki sanoi.  Myös pääministeri Matti

Vanhanen (kesk) puolusti poliisin toimia sillä perusteella, että mielenosoittajien

hallusta löytyi metallisia tankoja, pamppuja ja kettinkejä. Vanhasen antamista

lausunnoista toisaalla samassa lehdessä todettakoon: Myös pääministeri Matti

46 HS 11.9.06.
47 HS 13.9.06.
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Vanhanen (kesk) totesi tiistaina Kiinan pääministerin vierailun jälkeen pitämässään

tiedotustilaisuudessa, että hänellä ei ole syytä arvostella poliisin toimintaa.

Mielenosoittajilla oli metallisia tankoja, pamppuja ja kettinkejä. Eivät he selvästikään

olleet mihinkään opintokerhoon menossa vaan aikomuksensa mukaan aiheuttamaan

sekasortoa, Vanhanen sanoi. Olisiko poliisin pitänyt antaa mielenosoittajien aiheuttaa

sekasortoa, ennen kuin tilanteeseen puututtiin? Sen jälkeen poliisia syytettäisiin, miksi

ette toimineet ajoissa. Vanhasen mukaan avoimeen demokratiaan kuuluu, että poliisin

toiminta tutkitaan jälkikäteen. Luonnollisesti myös poliisiylijohtaja Markku Salminen

antoi tukensa poliisitoiminnalle. Hänen lausunnoistaan todettakoon seuraavaa:

Poliisiylijohtaja Markku Salminen kertoi suojelupoliisin saaneen torstaina

tiedustelutietoja, joiden mukaan Smash Asem -mielenosoitus oli vaarassa muuttua

mellakaksi. Tämän vuoksi hän päätti lisätä virkavallan lauantai-illan vahvuutta sadalla

poliisilla.

Kansanedustajien kommentteja

Kansanedustajataholta poliisikielteisinä kommentteina todettakoon seuraavat:

Lakivaliokunnan puheenjohtaja toivoo tutkimusta (alaotsikko). Eduskunnan

lakivaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax (vihr) ja vasemmistonuoret toivovat

tutkimusta virkavallan toimista. Poliisi otti kiinni 136 ihmistä. Jotkut heistä olivat

ulkomaalaisia. Myöhemmin ilmestyneessä lehdessä48 oli otsakkeena: Asem-

mielenosoituksen poliisitoimet jakoivat eduskuntaa. Tässä lehtiartikkelissa oli kuusi

myönteistä, kolme kielteistä ja yksi neutraali virke. Koska samassa virkkeessä saattoi

olla sekä poliisimyönteinen että poliisikielteinen kommentti, seuraavassa on todettu

sitaatit suoraan siten, kuin ne on lehdessä kirjoitettu: Kyselytunnilla käydyssä

keskustelussa ei sanottu paljon uutta, mutta siinä kävi ilmi selvä jako: toiset

kummastelivat, toiset ylistivät poliisin toimia. Annika Lapintie (vas) hämmästeli toimien

massiivisuutta, tietojen keräämistä sivullisista sekä sitä, että poliisi oli ”pelottavasti

naamioitunut”. Jälkimmäinen herätti salin keskellä ja oikealla laidalla naurua ja

mölinää. Tietoja käytetään vain rikosten esitutkinnassa, ja tarpeeton tieto hävitetään,

Rajamäki vastasi. Kantelut selvitetään, ja uusia määräyksiä annetaan tarpeen mukaan,

hän sanoi. Petri Salo (kok) piti Lapintien näkemyksiä väärinä. Hänen mielestään

mielenosoitus oli julkisuutta hakevien, ”jopa politiikassa mukana olevien” suunniteltu

48  HS 15.9.06.
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provokaatio. Rajamäki luonnehti poliisin ”syyllistyneen” siihen, että mielenosoittajien

suunnittelema ryntäys estettiin. Markku Rossi (kesk) kiitteli hallituksen ja viranomaisten

toimia. Jyrki Kasvi (vihr) sen sijaan kysyi, miksi asianajajien viestejä ei saatu talteen

otetuille ja miksi asianajajia myös epäiltiin asianosaisiksi, kuten joissakin kanteluissa

kerrotaan. Rajamäki vastasi hänellekin, että kantelut tutkitaan. Omana pohdinnan

aiheena voisi olla poliittisen taustan vaikutus poliisin mielikuvaan tämänlaisessa

mielenosoitustilanteessa. Näiden kommenttien perusteella ja kansalaiskyselyn tulosten

valossa jako vasemmiston ja porvarien kesken näyttää selkeältä: Vasemmiston ja

vihreiden kannanotoissa näkyi poliisikielteisyys ja vastaavasti oikeiston kannanotoissa

poliisimyönteisyys. Omana kielteisenä vasemmiston kannanottona toisaalla49 lehdessä

esiintyneenä oli: Vasemmistoliiton puoluehallitus vaati keskiviikkona nopeaa ja

puolueetonta selvitystä, toimiko poliisi perustuslakiin kirjattujen kansalaisoikeuksien

vastaisesti. Vasemmistoliiton mielestä kyseinen poliisioperaatio ”ei kuulu 2000 -luvun

Suomeen”. Näistä vasemmistoliiton sitaateista nousee keskeisesti esille

kansalaisvapauksien korostus. Näkökulma valtiovallan ja tässä tapauksessa erityisesti

poliisin vastuu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä rikosten estämisestä

puuttuu kokonaan.

49 HS 14.9.2006. Otsikkona oli: Poliisin toiminnassa Smash Asemissa tehty yli 25 kantelua.
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8. HAASTATTELUISTA

Haastattelujen myötä haluttiin rikastuttaa tutkimusta ja saada siihen lisää

moniulottuvuutta ja näkökulmia. Haastattelujen avulla haluttiin saada selville

esimerkiksi motiivit poliisin toiminnalle ja toisaalta journalistin toiminnalle. Samalla

selvitettiin molempien osapuolten käsityksiä poliisin toiminnan vaikutuksesta poliisin

julkisuuskuvaan. Tulevaisuutta ajatellen oli hedelmällistä myös kartoittaa, mitä

opittavaa tai kehitettävää voisi olla. Haastattelun kohteena oli Helsingin

apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, joka toimi tilanteessa kenttäjohtajana. Käytännössä

hän teki tilanteessa ratkaisut poliisin toimintastrategian suhteen. Toisena haastateltavana

oli Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäinen, joka ei poistunut poliisin

eristysrenkaasta poliisin käskystä huolimatta. Poliisi otti Pentikäisen kiinni ja hän oli

kiinniotettuna vajaan vuorokauden.

Pentikäinen perusteli toimintaansa journalistin näkökulmasta. Hän oli paikalla

kuvaajana ja katsoi velvollisuudekseen seurata tilanne loppuun asti. Pentikäinen

perusteli toimintaansa muun muassa seuraavasti: Poliisi alkoi suorittaa useita

voimakkaita kiinniottoja. Eräs passiivinen mielenosoittaja kaadettiin suurella voimalla

maahan ja samaan aikaan toiset poliisit yrittivät estää tämän kiinnioton kuvaamista

asettautumalla kilpineen kuvaajien eteen. Tämä tilanne näytti siltä, että poliisin

toiminta tässä mielenosoituksessa ei näyttänyt mielestäni enää objektiiviselta.

Voimankäyttö oli mielestäni liiallista suhteessa kyseiseen tilanteeseen. Toisaalta

kuvausten estäminen asettautumalla kilpien kanssa eteen aiheutti sen, että koin

journalistina velvollisuudekseni katsoa tilanteen loppuun saakka. Pyrkimyksenä oli

objektiivinen tiedonvälitys mielenosoittajien ja poliisien toiminnasta. Tässä vaiheessa

minuun kohdistettiin selkeä poistumiskäsky. Näytin poistumiskäskyn saatuani eturivissä

olleelle poliisille lehdistökorttini ja kerroin mitä mediaa edustan ja mitä olen

tekemässä. Käskyä ei toistettu ja minua ei enää pyydetty poistumaan. Tämän jälkeen

minulla oli täydellinen työrauha siihen saakka, kun loputkin mielenosoittajat poistettiin

Kiasman edustalta. Olin tässä vaiheessa lähdössä pois paikalta ja kuulin samassa

jonkun poliisin komentamana, että ottakaa kuvaaja kiinni. Poliisi suoritti kiinniottoni.

Tässä yhteydessä on hyvä pohtia tilannetta kokonaisuudessaan. Tilanteen ollessa päällä,
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poliisilla tulisi luonnollisesti olla paras käsitys kokonaistilanteesta. Jos näin ei olisi,

tilannetta olisi vaikea pitää hallinnassa. Toisaalta journalistin tavoitteena on kuvata

tilannetta aidosti, jotta lukija saa siitä oikean kuvan. Journalistilla ei ole kuitenkaan

vastuuta tilanteen hoidosta. Journalisti saa vapaan harkintansa puitteissa tehdä paikan

päällä ratkaisuja esimerkiksi kuvauskohteista ja yksityiskohdista. Journalisti katsoo

tilannetta ”omien silmälasiensa” kautta. Alkutilanteessa poliisilla ja toimittajilla ei ole

todennäköisesti samanlaiset tiedot ainakaan kaikilta osin. On mahdoton sanoa,

kummalla taholla oli paremmat tiedot tai kumman tiedustelutiedot olivat kattavammat

Smash Asemista. Poliisilla oli varmasti sellaista tietoa, mitä medialla ei ollut

käytettävissä ja päinvastoin. Usein on joutunut poliisina toteamaan mediamaailman

valtavan verkoston tiedonhankinnassa.

Poliisin motiivina on luonnollisesti aina rauhallinen mielenosoitus. Onko se median

motiivi? Entä mielenosoittajien? Näiden kysymysten ja problematiikan pyörittäminen

avaa mielenkiintoisia näkökulmia. Median kannalta vastakkaisasetelmat saavat

enemmän julkisuutta ja palstatilaa kuin rauhanomaiset tilanteet. Toisaalta kiinnostaako

rauhanomaisen mielenosoituksen kuvaaminen lukijaakaan? Mielenosoittajien

tavoitteena on myös luonnollisesti saada julkisuutta. Saako julkisuutta riittävästi

rauhanomaisin keinoin? Joka tapauksessa näiden kolmen tahon motiivien kohdatessa

syntyy jännitteitä. Jännitteitä näytti syntyvän tässäkin tilanteessa. Hedelmällinen

lopputulos voisi olla kuitenkin rakentava yhteistyö ja siihen pyrkiminen. Pentikäinen

totesi, että media tulee nähdä yhteistyökumppanina, ei vihollisena. Myös poliisin

edustaja oli sitä mieltä, että poliisin ja median yhteistyötä on kehitettävä etenkin

operatiivisissa tilanteissa.

Poliisin julkisuuskuvan arvioinneissa molempien osapuolten näkökulmiin vaikutti

luonnollisesti oma ammatti. Liukku korosti poliisin toiminnan oikeellisuutta suhteessa

kansalaispalautteeseen ja siten poliisin julkisuuskuvaan. Tarkkaan ottaen Liukku vastasi

näin: Poliisilaitoksen saama suora kansalaispalaute oli 95 %:sti myönteistä ja

tilanteessa käytetty toimintamalli oli siten omiaan lisäämään luottamusta poliisiin.

Pentikäisen mielestä poliisin julkisuuskuva olisi puolestaan kohentunut, jos poliisi olisi

ollut neuvottelevampi tapahtumapaikalla. Pentikäinen kommentoi muun muassa

seuraavaa: Jossain vaiheessa poliisin keskustelevampi yhteys suureen väkijoukkoon olisi

saattanut laukaista tilanteen myönteisesti. Mielestäni poliisin tiedotuslinja tapahtuman
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jälkeen oli niukan ylimielinen. Poliisi olisi voinut suoraan myöntää tilanteen

haastavuuden tiedotusvälineissä. Nämä tekijät ja niiden huomioiminen olisi lisännyt

poliisin myönteistä julkisuuskuvaa. Jos mielenosoituksen järjestäjiin ei saatu yhteyttä,

neuvottelumahdollisuus luonnollisesti vaikeutui. Huomioiden työturvallisuus ja tilanne

kokonaisuudessaan, on tapahtuma ollut varsin haastava. Toisaalta Pentikäisen mukaan

poliisin tiedotuslinja jälkeenpäin oli niukan ylimielinen. Pentikäisen mukaan poliisin

olisi pitänyt jälkeenpäin edes todeta, että tilanne oli poliisin kannalta haastava.

Tapahtumakuvauksessa käytetyn Wikipedian mukaan Ministeri Kari Rajamäki antoi

oman tiedotteensa tiedotusvälineille seuraavana päivänä 10.09. Tiedotteen mukaan

poliisilla ja turvallisuusviranomaisilla oli vaativa tehtävä kansalaisten ja

kokousviranomaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Ministerin mukaan johto ja

kentällä turvallisuudesta vastaavat poliisimiehet suorittivat tehtävänsä

ammattitaitoisesti. Tässä tapauksessa poliisin ylin edustaja eli sisäministeri sanoi sen,

mitä Pentikäinen jäi kaipaamaan poliisin suusta. Toisaalta voidaan ajatella, että

esimiestahoa edustaneen ministerin kannanotto saattoi olla uskottavampi ja

objektiivisempi, kuin tilanteessa johtovastuussa olleen poliisin.

Tulevaisuuden haasteina poliisilla ja medialla on varmasti pelisääntöjen selkiyttäminen

ja kehittäminen erilaisissa kriisitilanteissa. Joskus on kuullut toteamuksen, että mediaa

ei voi voittaa, mutta sen kanssa voi tulla toimeen. Myös poliisin kanssa voi tulla

toimeen. Erityisesti siinä auttaa kieltojen, käskyjen ja kehotusten noudattaminen.

Nykylainsäädäntö lähtee ainakin poliisilain näkökulmasta siitä, että poliisin kehotuksia,

käskyjä ja kieltoja tulee noudattaa poliisin varmistaessaan yleistä järjestystä ja

turvallisuutta. Tämä koskee toistaiseksi myös toimittajia.
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9. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa on haluttu selvittää Smash Asem -tapahtuman vaikutusta poliisin

julkisuuskuvaan. Helsingin Sanomien lehtikirjoituksilla 10.9. - 30.9.200650 haettiin

vastausta kysymykseen millainen vaikutus Smash Asem -tapahtumalla oli poliisin

julkisuuskuvaan. Lähtökohtaisesti suomalaisella poliisilla on myönteinen julkisuuskuva

muiden tutkimusten valossa51. Tutkimus toteutettiin käymällä läpi kyseistä

lehtikirjoitusaineistoa ja tekemällä kirjoituksista luokitteluja akselilla myönteistä vai

kielteistä, kirjoituslajeittain ja otsikkoteemoilla. Pääjaottelu myönteinen vai kielteinen

on ollut mukana myös kirjoituslajeissa ja otsikkoteemoissa. Koska tavoitteena on ollut

selvittää millaiseksi poliisin julkisuuskuva muodostui eli myönteiseksi vai kielteiseksi,

neutraalit kannanotot ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kirjoituslajit olivat

pääkirjoitus, miksi palsta, toimittajan kirjoitukset, mielipidekirjoitukset,

oikeusoppineiden lausunnot, verkossa sanottua, muut lehdet ja uutisanalyysi.

Otsikoinnit on luokiteltu seuraavasti: sananvapauteen liittyvät otsikoinnit, poliisin

otteisiin liittyvät otsikoinnit, sekä kanteluihin ja palautteeseen liittyviin otsikoihin.

Myönteisiksi kriteereiksi on katsottu muun muassa termit ammattitaitoisuus,

suunnitelmallisuus, rikosten tai järjestyshäiriöiden ennalta estäminen jne. Kielteisiksi

kriteereiksi on katsottu muun muassa toimintojen ylimitoitus, sanan- tai

mielipiteenvapauden rajoittaminen, kantelut, poliisin ylilyönti jne. Poliisimyönteisistä

sitaateista mainittakoon esimerkiksi: Selvä enemmistö suomalaisista hyväksyy poliisin

toimet Asem-huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä mielenosoituksessa…ja

Kansalaisilta kysyttiin myös, luottavatko nämä siihen, että poliisi ottaa toiminnassaan

ihmisten kansalaisoikeudet riittävästi huomioon. Vastanneista 71 prosenttia luotti

poliisiin tässä asiassa. Poliisikielteisistä sitaateista mainittakoon esimerkiksi: Kantelut

koskivat ihmisten kiinniottoja, piiritystä, kuvaamista ja henkilötietojen keräämistä

Kiasman aukiolla ja sen läheisyydessä ja Poliisi piiritti satoja ihmisiä, rajoitti vielä

suuremman joukon liikkumista ja otti kiinni 136 ihmistä. Otsikoista ja otsikoinneista

todettakoon muun muassa, että ne saattoivat olla usein kielteisiä, mutta jutun sisältö jäi

kuitenkin enemmän poliisimyönteiseksi kuin kielteiseksi. Esimerkkinä mainittakoon

50 Kirjoittelun aktiivivaihe kesti ko. ajan.
51 Muun muassa Virta (1998) Saari (2001) sekä turvallisuustutkimukset 2006 ja 2009.
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pääkirjoitus, joka oli otsikoitu: Anarkistien motitus syytä tutkia. Otsikko mukaan lukien

sisältö jäi kuitenkin ennemmin myönteiseksi kuin kielteiseksi: Viisi myönteistä sitaattia,

neljä kielteistä sitaattia ja yksi neutraali sitaatti. Poliisin julkisuuskuvan selvittämisen

ohella tämä tutkimus omalta osaltaan avasi median osuutta tällaisessa tapahtumassa.

Tällainen tutkimus on ainakin Suomessa siinä mielessä uusi, että tiettävästi poliisin

julkisuuskuvaa ei ole tutkittu suoraan tällaisella menetelmällä. Tutkimus oli varsin

aiheellinen, koska elämme mediayhteiskunnassa, jossa poliisin näkyvyys on merkittävä.

Smash Asem -tapahtumaa koskevia juttuja oli kaikkiaan 29. Kannanotoiksi luokiteltuja

virkkeitä oli 354. Myönteisiä kannanottoja oli 169, kielteisiä 156 ja neutraaleja 29.

Koko lehtijutun sisältöä ajatellen myönteisiä juttuja oli 17, kielteisiä 8 ja neutraaleja 2.

Tämä jaottelu on perustunut siihen, mitä luokittelua jutussa on esiintynyt eniten.

Myönteisinä kriteereinä pidettiin muun muassa termejä ammattitaitoisuus,

suunnitelmallisuus, rikosten tai järjestyshäiriöiden ennalta estäminen jne. Kielteisinä

kriteereinä pidettiin muun muassa termejä toimintojen ylimitoitus, sanan- tai

mielipiteenvapauden rajoittaminen, kantelut, poliisin ylilyönti jne. Toimittajan tai

toimituksen tekemiä juttuja oli 11, mielipidekirjoituksia 11, pääkirjoituksia 1, ns. miksi

palstoja 1, uutisanalyysejä 1, verkossa sanottua -juttuja 1 ja muut lehdet juttuja 1.

Toimittajan tai toimituksen tekemistä jutuista kuusi oli myönteistä ja viisi kielteistä.

Mielipidekirjoituksista seitsemän oli myönteistä, kaksi kielteistä ja kaksi neutraalia.

Tutkimuksen päätulos oli, että poliisin julkisuuskuva kohentui Smash Asem -

tapahtuman valossa. Lehtikirjoituksissa nousi keskeisesti esille kansalaisten poliisille

antama tuki. Havaintona oli myös se, että toimituksen ja toimittajien kannanotoissa oli

selkeästi enemmän kielteisiä arvioita poliisitoiminnasta kuin mielipidekirjoituksissa.

Oman ulottuvuuden ja kriittisyyden poliisitoimintaa kohtaan antoi myös Suomen

Kuvalehden kuvaaja Markus Pentikäisen kiinniotto.

Eskolan ja Suorannan (1998, 208) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu

koko ajan pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä

analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. Poliisina olen koko ajan

joutunut miettimään objektiivisuutta luokitteluissa ja analyyseissä. Lähtökohtana on

ollut oman subjektiviteetin myöntäminen erityisesti ammatin vuoksi. Tavoitteena on

ollut tehdä selkeä jako sitaattien osalta sen suhteen onko kyseessä ollut

poliisimyönteinen vai -kielteinen kommentti.
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Kriittinen pohdinnan aihe on se, voiko tällaisen yhden median eli Helsingin Sanomien

lehtiartikkeleiden perusteella tehdä luotettavaa arviota ja tutkimusta poliisin

julkisuuskuvan suhteen. Toisaalta Helsingin Sanomat on keskeinen osa suomalaista

mediaa sen ollessa valtakunnallinen pääsanomalehti ja toisaalta tapahtumapaikka oli

juuri Helsingissä. Luotettavuutta lisäsi myös se, että mielipidekirjoitukset saivat

runsaasti palstatilaa; kirjoittajissa oli muitakin kuin helsinkiläisiä. Näin ollen voidaan

ajatella, että Helsingin Sanomat oli juuri kattavuutensa ansiosta hyvä kohde

ilmaisemaan ja tuomaan esille julkisuuskuvaa koskevia tekijöitä. Kriittisesti tulee

arvioida myös sitä, voiko ylipäätään tällaisen yhden massiivisen ja toisaalta

ainutlaatuisen tapahtuman johdosta tehdä yleispäteviä tulkintoja poliisin julkisuuskuvan

muotoutumisen suhteen. Tutkimuskirjallisuuden valossa ihmisen jo aiempi kokemus ja

asenne kohteeseen pyrkivät yleensä vahvistumaan. Rope ja Mether (1987, 34)

täsmentävät pysyvän mielikuvan olevan sitä, että mielikuva on vaikeasti muutettavissa

tai se on pitkään kestävä. Toisaalta jonkin kokemuksen ollessa hyvin henkilökohtainen

kuten esimerkiksi saartorenkaan sisälle joutuminen tai kiinniotto, saattaa se näkyä

voimakkaanakin reaktiona kirjoittelussa. Luotettavuutta tässä tutkimuksessa lisäsi

kuitenkin se, että merkittävä osa kannanotoista oli pohdintaa poliisitoiminnan

oikeellisuudesta toisaalta rikosten estämisen suhteen ja toisaalta mielenosoitusjoukon

eristämisessä ja liikkeellelähdön estämisessä. Lopputuloksena oli siis poliisitoiminnan

oikeellisuus näiden kirjoitusten valossa.

Tutkimuksen reliabiliteettiin eli luotettavuuteen on pyritty käsittelemällä kaikki HS:ssa

esiintyneet Smash Asemia koskeneet kirjoitukset objektiivisesti. Olisiko kahden tai

useamman median mukaan otto tutkimukseen tuonut luotettavuutta lisää? Vastaus on

kaksijakoinen. Tutkimuksen luotettavuus yleensä lisääntyy, kun tutkimusta laajennetaan

ja vertaillaan eri tietoja. Toisaalta voidaan nähdä niin, että Helsingin Sanomien ollessa

pääuutislehti Suomessa ja tässä tapauksessa ennen kaikkea Helsingissä, on tapahtumaa

käsitelty laajasti. Jos jotain merkittävää tapahtumaa uutisoidaan Suomessa, on sitä

todennäköisesti ja lähes varmuudella uutisoitu myös Helsingin Sanomissa. Tapahtuman

käsittelyn kattavuus ja laajuus on helppo perustella Helsingin Sanomien aineiston

valossa. Validiteetin osalta on jouduttu pohtimaan saadaanko tällaisella

tiedonkeruumenetelmällä tietoja siitä millaiseksi poliisin julkisuuskuva muodostui

Smash Asemissa. Omana haasteena ja pohdintana on ollut se, olenko tehnyt luokittelut
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oikein. Toisaalta voidaan nähdä niin, että poliisina on herkkä reagoimaan ja

havainnoimaan omaa ammattia ja poliisin toimintaa kohtaavan arvostelun. Tällöin

luokittelu myönteiseksi tai kielteiseksi voi olla jopa helpompaa kuin jos sen olisi

joutunut tekemään ammatin ulkopuolella olevana. Toisaalta poliisin ammatissa tuntee

faktat, jotka liittyvät erityisesti poliisin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Olen pyrkinyt

tasapuolisesti käsittelemään kaikki kohdat sekä myönteiset että kielteiset. Olen

tietoisesti pyrkinyt tuomaan tutkimuksessa esille myös muun kuin poliisinäkökulman

ottamalla haastattelun tilanteessa poliisin kannalta toista ääripäätä edustaneelta

journalistilta. Lisäksi olen tutkimusaineiston käsittelyssä huomioinut myös

laillisuusvalvojan antamaa palautetta. Näilläkin voidaan ajatella oleva tutkimuksen

reliabiliteettia ja validiteettia pohtiessa lisäarvoa.

Smash Asem -tapahtuman ollessa uusi, poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen Suomen

oloissa, siihen voidaan katsoa sisältyneen monen osalta vahvaa emotionaalista latausta

ja siten myös kriittistä arviointia. Tapahtuman ollessa ainutlaatuinen, asettaa se

tutkimuksen yleistettävyydelle haasteen. Yhtenä tutkimustuloksena tässä tutkimuksessa

voidaankin pitää sitä, että tällainen yksittäistapaus ei hetkauta ihmisten mielikuvia

poliisista. Näin olisi saattanut olla silloin, jos poliisitoiminta olisi täydellisesti

epäonnistunut. Nyt poliisi esti rikoksia ja sillä voidaan olevan vahva arvo suomalaisten

mielissä. Tutkimuksen alkumetreillä keskustelimme tiedotuspäällikkö Juha Hännisen

kanssa siitä, ettei asenne poliisia kohtaan muutu jonkin yksittäisen kirjoittelun tai

tapahtuman perusteella; ei esimerkiksi Smash Asem -tilanteessa tapahtuneen

poliisitoiminnan ja sen seurauksena syntyneen ”mediapelin” seurauksena. Näin voi

olettaa myös tämän aineiston valossa ja sen tarkemmassa analyysissä. Yleisen

elämänkokemuksen valossa voi todeta, että asenteet eri asioita kohtaan syntyvät jo

lapsuudessa vanhempien asenteiden, suhtautumisen ja oman esimerkin pohjalta. Näin

on luonnollisesti myös poliisiin kohdistuvissa asenteissa. Yksittäiset tapahtumat eivät

”hetkauta” voimakkaasti jo syntyneitä asenteita.

Yleisesti ottaen haastattelujen avulla pyrittiin rikastuttamaan tutkimusta ja tuomaan

arviointiin lisää ulottuvuutta. Haastatteluista saatiin eri näkökulmia tähän tutkimukseen.

Asiantuntijahaastatteluiden myötä saatiin nostettua esille näkökulmia, joiden arviointi
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on tärkeää tällaisen tapahtuman käsittelyssä. Poliisin puolelta kävi ilmi, että

alkuperäisissä suunnitelmissa oli mielenosoitusjoukon liikkeelle laskeminen.

Journalistin näkökulmasta puolestaan jotkut kiinniotot olivat ylimitoitettuja kohteen

rauhallisuuteen nähden. Suuren väkijoukon eristäminen aiheutti omalta osaltaan

arvostelua. Vastaavasti poliisin puolelta kävi ilmi, että väenpaljoudessa oli häiriköintiä

myös eristysrenkaan ulkopuolella. Oikeusoppineen kannanotossa Jukka Kekkonen

kiteytti asian osuvasti: ”Näissä on kyse siitä, että erilaiset perusoikeudet joutuvat

vastakkain. Yhtäältä sananvapaus ja kokoontumisvapaus ja toisaalta aivan yhtä tärkeät

oikeudet, jotka liittyvät omaisuuteen ja turvallisuuteen. Nämä konfliktit eivät ole

yksiselitteisesti ratkaistavissa.” Kekkosen lausunnot olivat siinä mielessä arvokkaita,

että hän oli omin silmin seuraamassa tapahtumaa ja teki pohdintoja näkemänsä

perusteella.

Jatkoa ajatellen omana tutkimusaiheena tai tarkastelun kohteena voisi olla esimerkiksi

poliisitoiminnan ja mielenosoitusjoukon dynamiikan tarkastelu syvällisemmin.

Jatkotutkimuksissa voisi lisäksi tutkia esimerkiksi mielenosoitustilanteita

konfliktinratkaisunäkökulmasta (poliisi-mielenosoittajat) tai tarkastella vapaan

tiedonvälityksen ja poliisitoiminnan suhdetta erilaisissa tilanteissa. Tämän

tutkimusaineiston ja tutkimuksen perusteella ei pysty ratkaisemaan tällaisia

syvällisempiä ja laajempia ongelmakysymyksiä. Mielenosoitustilanteissa kohtaavat

ainakin kolme intressiä. Mielenosoittajat hakevat usein maksimaalista julkisuutta.

Poliisin intressissä puolestaan on toisaalta turvata sanan- ja mielenilmauksen vapaus,

mutta yhtälailla huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä rikosten

ennalta estämisestä. Toimittajien intressinä on kuvata aidosti näitä tapahtumia.

Jännitteiden syntyminen näiden kolmen tahon intressien kohdatessa on usein

todennäköistä. Nämä osa-alueet ja niiden suhteet ovat kaiken kaikkiaan tutkimisen

arvoisia. Poliisin ja median pelisääntöjen selkeyttäminen ja edelleen kehittäminen on

varmasti tulevaisuuden kannalta perusteltua molempien osapuolten taholta.
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LIITTEET

LIITE 1

SUOMEN KUVALEHDEN VALOKUVAAJA MARKUS PENTIKÄISEN

HAASTATTELU 17.3.2010 PUHELIMITSE.

Miksi olitte mukana Smash Asem -mielenosoitustilanteessa 9. syyskuussa 2006?

Olin Suomen Kuvalehden palkkalistoilla lehtikuvaajana. Olin tällä kuvauskeikalla

yhdessä Suomen Kuvalehden toimittajan ja toisen kuvaajan kanssa. Meitä oli siis

kaikkiaan kolme Suomen kuvalehden toimituksen edustajaa paikalla. Näin siksi, että

tapahtuma oli ainutlaatuinen ja lisäksi toimittajalla ja toisella kuvaajalla oli samoihin

aikoihin tulossa EU-johtajan haastattelu.

Miksi käyttäydyitte siten, että ette noudattaneet poliisin määräystä poistua paikalta?

Olin seuraamassa lehtikuvaajana mielenosoitusta. Poliisi eristi aika nopeasti alueen ja

jäin eristyksiin muun suuren ihmisjoukon kanssa. Tilanne jäi pattitilanteeksi, jota poliisi

yritti sitten purkaa. Poliisin antamat käskyt eivät välittyneet eristysrenkaan sisäpuolelle

joutuneille ihmisille. Tilanne alkoi tiivistyä Kiasman edustalle ja alkuperäisestä

määrästä poliisin eristämästä joukosta oli jäljellä enää noin kolmannes. Poliisi alkoi

suorittaa useita voimakkaita kiinniottoja. Eräs passiivinen mielenosoittaja kaadettiin

suurella voimalla maahan ja samaan aikaan toiset poliisit yrittivät estää tämän

kiinnioton kuvaamista asettautumalla kilpineen kuvaajien eteen. Tämä tilanne näytti

siltä, että poliisin toiminta tässä mielenosoituksessa ei näyttänyt mielestäni enää

objektiiviselta. Voimankäyttö oli mielestäni liiallista suhteessa kyseiseen tilanteeseen.

Toisaalta kuvausten estäminen asettautumalla kilpien kanssa eteen aiheutti sen, että

koin journalistina velvollisuudekseni katsoa tilanteen loppuun saakka. Pyrkimyksenä oli

objektiivinen tiedonvälitys mielenosoittajien ja poliisien toiminnasta. Tässä vaiheessa

minuun kohdistettiin selkeä poistumiskäsky. Näytin poistumiskäskyn saatuani eturivissä

olleelle poliisille lehdistökorttini ja kerroin mitä mediaa edustan ja mitä olen

tekemässä. Käskyä ei toistettu ja minua ei enää pyydetty poistumaan. Tämän jälkeen

minulla oli täydellinen työrauha siihen saakka, kun loputkin mielenosoittajat poistettiin
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Kiasman edustalta. Olin tässä vaiheessa lähdössä pois paikalta ja kuulin samassa

jonkun poliisin komentamana, että ottakaa kuvaaja kiinni. Poliisi suoritti kiinniottoni.

Miten käsityksenne mukaan poliisin toiminta Smash Asemissa Teitä kohtaan ja

muutenkin vaikutti poliisin julkisuuskuvaan? Millä perusteella?

Tilanne oli täysin uusi poliisille, tiedotusvälineille ja oikeuslaitokselle. Suomessa ei ole

muihin Euroopan maihin nähden perinnettä perustuslain mukaisesta sananvapauden

suojaamisesta tällaisissa tilanteissa. Tilannetta ei mielestäni voinut pitää täysin

mielenosoituksena, koska poliisin nopean ja tehokkaan eristämisen vuoksi saarroksiin

jäi huomattava määrä sivullisia ihmisiä. Jossain vaiheessa poliisin keskustelevampi

yhteys suureen väkijoukkoon olisi saattanut laukaista tilanteen myönteisesti. Mielestäni

poliisin tiedotuslinja tapahtuman jälkeen oli niukan ylimielinen. Poliisi olisi voinut

suoraan myöntää tilanteen haastavuuden tiedotusvälineissä. Nämä tekijät ja niiden

huomioiminen olisi lisännyt poliisin myönteistä julkisuuskuvaa.

Hovioikeus on lainvoimaisessa ratkaisussaan pitänyt voimassa Helsingin

käräjäoikeuden asiassa antaman tuomion, jonka mukaan Teidän katsottiin syyllistyneen

niskoitteluun poliisia vastaan 9.9.2006. Olisitteko kokemuksenne mukaan valmis

jatkossakin toimimaan vastaavassa tilanteessa samalla tavalla eli olla noudattamatta

poliisin käskyä poistua paikalta.

Kyllä vastaavantyyppisessä tai tiukemmassa virkavallan ja kansalaisten välisessä

konfliktitilanteessa pitää olla sija puolueettomalle tiedonvälitykselle. Poliisin pitää

pystyä toimimaan siten, että sen julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa voidaan

tallentaa ja julkaista tiedotusvälineiden toimesta. Olen sitä mieltä, että vastaavassa

tilanteessa journalistin tulisi pystyä kuvaamaan ja seuraamaan tilanne ilman pelkoa

joutua pidätetyksi tai tuomituksi. Tämä on myös poliisin etu. Henkilökohtaisesti tämän

prässin läpikäyneenä saattaisin jättää tilanteen väliin. Osaltani ja varmasti useiden

kollegoidenkin kohdalla kokemani kovat kokemukset ovat kaventaneet tiedonvälityksen

mahdollisuuksia.

Onko Teillä jokin kehittämisehdotus poliisin ja tiedotusvälineiden suhteen jatkoa

ajatellen?

Poliisin ja lehdistön välistä yhteistyötä on kehitettävä. Esimerkiksi onnettomuus yms.

harjoitusten yhteydessä tiedotusta voitaisiin harjoitella yhteisillä pelisäännöillä. Tulisi

järjestää kriisijournalismikoulutusta yhdessä poliisin, muiden viranomaisten ja

journalistien kanssa. Koulutuksen saaneilla journalisteilla olisi kortissaan merkintä ja

heille voitaisiin antaa lupa päästää esim. eristetyille alueille pelisäännöt tuntevina.
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Esimerkiksi puolustusvoimien kanssa on jo olemassa tällaista tiedotusyhteistyötä ja

koulutusta. Yleisesti ottaen mediat on nähtävä yhteistyökumppanina, ei vihollisena.

Tulisi käydä keskustelua kansalaisten tasa-arvosta ja “medianvapaudesta”. Arvokas

pohdinnan aihe on, pitäisikö jossakin tilanteissa olla mahdollisuus antaa

tilannekohtaisesti muutamille tiedotusvälineiden edustajille erivapauksia läsnäoloon

tilanteiden seuraamisessa? Näin palveltaisiin kuitenkin kaikkien oikeutta oikeaan ja

totuudenmukaiseen tiedon välitykseen ja saantiin. Nyt alueet tyhjennetään poliisin

operatiivisissa tilanteissa kategorisesti kaikista muista paitsi viranomaisista.
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LIITE 2

APULAISPOLIISIPÄÄLLIKKÖ JARI LIUKUN HAASTAATELU 18.3.2010

PUHELIMITSE

Miksi poliisi valitsi toimintastrategiaksi sen, että mielenosoittajia ei päästetty liikkeelle

ja toisaalta lukumäärällisesti suoritettiin massiiviset kiinniotot?

Poliisi teki ennakkoon pää-, vara- ja hätäsuunnitelmat, jotka perustuivat tilanteesta

laadittuun uhka-arvioon. Etukäteistiedoista ja uhkakuvista huolimatta poliisin

pääsuunnitelma alun perin oli mielenosoitusjoukon liikkeelle laskeminen. Olin

aikaisemmin antanut neuvottelumääräyksen eli määräyksen ottaa yhteyden

mielenosoituksen järjestäjiin ennakkoon ja vielä tapahtumapaikalla kokoontumislain

mukaisesti. Lähdimme siitä, että mielenosoituksen järjestäjä ottaa kokoontumislakiin

perustuvan vastuun tapahtumasta. Poliisi ei kuitenkaan saanut yhteyttä

mielenosoituksen järjestäjään ennakkoon eikä myöskään paikan päällä. Jouduimme

ottamaan käyttöön varasuunnitelman ja siinäkin oli lähtökohtana mielenosoitusjoukon

liikkeelle lähdön salliminen. Koska paikan päällä ei saatu yhteyttä mielenosoituksen

järjestäjään ja lisäksi oli häiriökäyttäytymisiä sekä paikan päällä havaittuja rikoksia,

päätin estää mielenosoittajien liikkeelle lähdön. Lopulta jouduimme keskeyttämään

mielenosoituksen kokoontumislain perusteella. Tilanteen edetessä oli edelleen

järjestyshäiriöitä ja havaittuja rikoksia, joten annoin tilannejohtajalle määräyksen

antaa väkijoukolle hajaantumiskäskyn. Edelleen pulloja heitettiin, kilpiä potkittiin jne.

Mielenosoittajien hallussa nähtiin myös vaarallisia astaloita. Koska

hajaantumiskäskyjä ei noudatettu ja järjestyshäiriöitä sekä rikoksia edelleen tapahtui,

jouduttiin suorittamaan useita kiinniottoja. Annoin tilannejohtajalle määräyksen ohjata

rikoksiin syyllistymättömät henkilöt pois alueelta. Kiasman edustalla tilanne sitten

kärjistyi. Joukossa näytti olevan rikolliseen toimintaan motivoituneita henkilöitä ja osa

muuten mielenosoitukseen osallistuvia. Korostan, että poliisin alkuperäinen

suunnitelma oli mielenosoitusjoukon liikkeelle laskeminen. Etukäteen ei ollut tehty

päätöstä siitä, että mielenosoitusta ei sallita, eikä poliisi voikaan ennakolta estää

laillisen mielenosoituksen järjestämistä. Tosin tässä tapauksessa elokuussa laaditussa

poliisin toimintasuunnitelmassa todettiin, että tapahtuman luonteesta ja uhkakuvista
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johtuen poliisitoimintaa tullaan painottamaan tapahtuman alkuvaiheeseen ja

tarkoituksena on tarvittaessa estää mahdollisen kulkueen liikkeelle lähtö ja

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa kiinni mahdolliset rikoksiin syyllistyvät

henkilöt. Tuossa vaiheessa poliisi varautui kuitenkin vasta tapahtumaan, josta ei ollut

tehty poliisille mitään ilmoitusta, ei siis kokoontumislain tarkoittamaan

mielenosoitukseen. Tapahtuman mielenosoitusluonne varmistui vasta poliisille 8.9.2006

tehdyllä ilmoituksella. Tämän jälkeen toimintasuunnitelman pohjaksi otettiin

mielenosoituksen järjestämisen turvaaminen ja kokoontumislain soveltaminen.

Lopulliset toimintamallit päätettiin vasta 9.9.2006 tapahtumapaikalla.

Mikä mielestänne poliisin kannalta meni Smash Asemissa hyvin ja mikä huonosti?

Poliisi toimi suunnitelmien mukaan. Poliisin tekemät ennakkosuunnitelmat

hyväksytettiin poliisin ylijohdolla. Mielestäni suunnitelmat pitää jatkoa ajatellen olla

entistä yksityiskohtaisempia ja niissä pitää näkyä yksityiskohtaisesti yksittäisiin

toimintoihin liittyvät tehtävät ja toimivaltuudet. Ennakkosuunnitelmien jälkeen

poliiseille annettavassa tehtävänannossa jokaiselle poliisille täytyy tulla selväksi oma

toimivalta ja tehtävä. Smash Asemissa uhkakuvat olivat pahemmat mitä oli esim.

vappumellakoissa. Kaikkiaan Kiasman edessä, tapahtuma-alueella Smash Asemissa oli

muistaakseni noin tuhat henkilöä. On muistettava, että saartorenkaan ulkopuolella,

tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä oli vielä huomattava määrä väkijoukkoa,

joka aiheutti järjestyshäiriöitä ja syyllistyi rikoksiin, heitellen muun muassa poliiseja

pulloilla. Jatkoa ajatellen pidän edelleen tärkeänä sitä, että mellakoiden yhteydessä

rikoksiin syyllistyneet saadaan rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Tällä on

keskeinen rikosten ennalta estävä vaikutus tulevaisuudessa. Pelkkä poliisilakiin

perustuvien toimivaltuuksien käyttö ei riitä ehkäisemään vastaavan kaltaisia

järjestyshäiriöitä ja rikoksia jatkossa. Tästä aiheesta olen keskustellut myös

eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja näkemyksemme ovat yhteneväisiä.

Mikä on Teidän käsitys Smash Asemin poliisitoiminnan vaikutuksesta poliisin

julkisuuskuvaan? Perustelu.

Poliisilaitoksen saama suora kansalaispalaute oli 95 %:sti myönteistä ja tilanteessa

käytetty toimintamalli oli siten omiaan lisäämään luottamusta poliisiin.
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Mitä opittavaa mielestänne Smash Asemin poliisitoiminnasta poliisilla on huomioiden

oma kokemuksenne kenttäjohtajana, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen asiassa

antama ratkaisu, poliisin saama palaute yleensä jne?

Kuten jo aiemmin totesin, suunnitelmien on oltava yksityiskohtaisempia ja vastuut sekä

johtosuhteet on oltava entistä selkeämpiä. Ennakkosuunnitelmien jälkeen on annettava

tehtävänannot niin selkeästi, että jokainen tietää toimivaltansa ja tehtävänsä. Median ja

poliisin yhteistyössä on varmasti kehitettävää erityisesti operatiivisissa tilanteissa.


